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SPORTIEF CHARTER
OUDERS EN
JEUGDSPEELSTERS

KRC Genk Ladies heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd. Om deze naam te
behouden zijn we tot het opstellen van enkele gedragsregels overgegaan. Deze gedragsregels
hebben tot doel aan te geven welk gedrag door onze vereniging getolereerd wordt.
We zijn van overtuigd dat dit charter er verder zal toe bijdragen om er een gezonde, correcte
en voorbeeldige jeugdwerking op na te houden.

Doelstelling van de jeugdafdeling binnen KRC Genk Ladies
De doelstelling van KRC Genk Ladies met betrekking tot de jeugd kan enerzijds omschreven
worden als het streven naar een zo breed mogelijke opleiding van de jeugd op voetbalgebied,
zowel technisch, tactisch, conditioneel als mentaal.
Anderzijds moet KRC Genk Ladies zorgen voor een totale ontwikkeling van zijn
jeugdspelers. Als club zijn we niet allen verantwoordelijk voor het voetbaltechnische gedeelte
van de opleiding, maar ook voor de totale ontwikkeling door discipline en een positieve
levenswijze (fairplay, anti-racisme, gezondheid ...) bij te brengen.
Mentaliteit en mentale weerbaarheid zijn ook twee aspecten die zorgen voor een optimale
beleving van het voetbalspel. Er moet naar gestreefd worden dat de jeugdspeler een gezonde
ambitie heeft, maar er moet ook geholpen worden bij het verwerken van teleurstellingen.
Voor de jongste speelsters dient daarbij de nadruk te liggen op het beleven van plezier aan het
voetbal en dient niet primair de prestatie voor op te staan. Het op een plezierige manier
kennismaken met alle facetten van het voetbalspel is leidend.
Vanaf de JEUGD-reeks wordt gestreefd naar het op een zo hoog mogelijk niveau voetballen
en zal naast het beleven van plezier de nadruk verschuiven naar prestatievoetbal. Dit zal haar
weerslag mede vinden in het uitselecteren van de spelers naar niveau.
De realisatie van deze doelstelling moet er toe leiden dat er uiteindelijk kwalitatief goede
spelers uit de jeugdopleiding komen ter versterking van de top van het seniorenvoetbal binnen
KRC Genk Ladies. Hierbij moet opgemerkt worden dat echter niet alleen kwaliteit, maar ook
kwantiteit (aantal spelers) nodig is om voor de continuïteit van KRC Genk Ladies te kunnen
zorgen.

Bovenstaande doelstelling kan worden gerealiseerd door de jeugd weloverwogen te laten
voetballen, rekening houdend met hun specifieke leeftijdskenmerken en hen te voorzien van
goede oefenstof.
Om dit tot stand te brengen dienen onderstaande randvoorwaarden te worden ingevuld.
Een goede organisatie
Goed opgeleide jeugdtrainers (waar mogelijk gediplomeerd)
Voldoende trainingsmogelijkheden
Voldoende oefenmateriaal
Werken volgens een vastgesteld technisch beleid
Goed overleg tussen alle betrokkenen (trainers, spelers, bestuur, ouders)

De jeugdspeelsters
Ook de jeugdspelers zijn het uithangbord van de club !
Evenals voor de leiders, trainers, coördinatoren en bestuursleden, is er ook voor de
jeugdspelers een aantal voorschriften dat in acht genomen moeten worden om het voetballen
als teamsport op een veilige en goed gecoördineerde manier te kunnen beoefenen met respect
voor elkaar en elkanders bezittingen en accommodatie.
Zo geldt voor de jeugdspelers:
Zorg dat je op wedstrijddagen ruim op tijd voor de wedstrijd of vertrek aanwezig bent.
Zowel bij uit- als thuiswedstrijden is het verzamelpunt aan de Hoevenzavellaan in Genk.
Bij verhindering voor een wedstrijd of training moet tijdig afzeggen bij de trainer van jouw
ploeg. Bedenk dat er sprake is van een ploegsport en dat de ploeg op jou rekent. Zeg dus
alleen af wanneer je een goede reden hebt.
Het is jeugdspelers niet toegestaan zonder overleg met hun trainer uit te komen voor een
ander (jeugd)team.
Minimaal vijf minuten voor aanvang van de training op het trainingsveld aanwezig.
Zorg tijdens trainingen voor aan de weersomstandigheden aangepaste kleding.
Zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden is dragen van scheenbeschermers verplicht.
Zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden is het dragen van sieraden niet toegestaan
in verband met blessuregevaar voor jezelf en je mede-/ tegenspelers.
Breng zo weinig mogelijk sieraden en waardevolle zaken mee. Geldbeugels of gsm’s kan
je afgeven aan de trainer/ploegafgevaardigde.
Zowel na de trainingen als na de wedstrijden is douchen verplicht. Slechts na overleg met
de trainer wordt hier van afgeweken.
Gedraag je sportief ten opzichte van je medespeler, scheidsrechter en tegenstander en toon
respect voor de trainers en overige aanwezigen
Zorg ervoor dat de kleedkamers netjes achterblijven ook bij uitwedstrijden zowel na een
training als na een wedstrijd en onthoud je van vernielingen van andermans eigendommen.
Vermijd iedere vorm van discriminatie, op wat voor gebied dan ook!
Roken is verboden !
Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen voor spelers beneden de 16 jaar.
Het in het bezit hebben of gebruiken van verdovende middelen keuren wij ten strengste af.
Bij overtreding van het voorgaande worden passende maatregelen getroffen.
Pesten of andere vormen van fysiek en/of verbaal geweld worden niet geaccepteerd

Uiteraard wordt negatief gedrag gesanctioneerd door de ploegafgevaardigde in overleg met
het (jeugd)bestuur. Deze sancties kunnen naargelang de misstap gaan van waarschuwing tot
schorsing.

De ouders
Omdat er van de ouders ook een stuk betrokkenheid wordt gevraagd voor de “prestatie” van
hun kind hebben we enkele richtlijnen voor ouders opgenomen in dit plan.
De gedragsregels lijken wellicht belerend of betuttelend, maar de ervaring leert dat dit een van
de meest essentiële zaken is om op een goede manier met elkaar om te gaan en duidelijkheid
te verschaffen waar onze jeugdafdeling voor staat.
Duidelijke afspraken en gedragsregels helpen om als vereniging goed te functioneren
De ouders:
zorgen ervoor dat hun kind op tijd op de training verschijnt.
berichten vroegtijdig de trainer/ploegafgevaardigde wanneer hun kind niet kan
trainen/voetballen.
dienen ervoor te zorgen, indien het kind gebracht en gehaald wordt, minimaal 5 minuten
voor einde van een training aanwezig te zijn.
dienen bij thuiswedstrijd en training minimaal 5 minuten voor het einde van de training of
wedstrijd aanwezig te zijn om hun kind op te vangen. Een trainer/ploegafgevaardigde is
geen oppas voor uw kind.
dragen zorg voor het juiste gebruik van de toegewezen kleding. Ook zijn zij geldelijk
aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van de kleding.
communiceren rechtstreeks met (jeugd)bestuur .
voldoen tijdig aan financiële verplichtingen, zoals het betalen van lidgeld.
hebben eveneens een voorbeeldfunctie en geven het goede voorbeeld aan de lijn, bemoeien
zich niet met opstelling, tactiek enz. en gedragen zich als een echte supporter!

Wij danken u van harte voor uw inzet ten bate van onze club!

