Charter Trainer

1. Respecteer de voetbalopleiding en voetbalvisie van de club
•
Het kind staat centraal
•
Resultaat is ondergeschikt aan de opleiding en begeleiding van jeugdspelers
•
Fun & Formation
•
Kwaliteitsvolle jeugdopleiding
•
Spelers binden aan de club
2. Alle spelers spelen voldoende minuten, met een minimum van 2 quarters :
zie jeugdbeleidsplan, hoofdstuk .speelgelegenheid..
3. Ga geen lange discussies aan met spelers en/of ouders na een wedstrijd. Maak een
afspraak na een training om problemen of gebeurde voorvallen te bespreken. Na een
wedstrijd kunnen de emoties sneller hoog oplopen en bijkomend bestaat het risico dat de
trainer tegenover een .groep. ouders komt te staan.
4. Informeer de jeugdcoördinator steeds zo snel mogelijk over onregelmatigheden of
problemen, liefst mondeling, anders per mail.
5. Een trainer organiseert een training en een wedstrijd. Hij zorgt dus voor het nodige
materiaal en selecteert én informeert zijn spelers.
6. Informatie en afspraken aan spelers/ouders liefst mondeling meedelen en bevestigen via
mail (mail zelf versturen) indien de activiteit nog 3 dagen veraf is. Is de activiteit binnen de
3 dagen, dan bevestigen via SMS. Spelers worden voor vrijdag 12u verwittigd door de
trainer.
7. Terreinen worden steeds opgeruimd na een training en wedstrijd. Hesjes, hoedjes, ballen
horen thuis in het materiaallokaal, doelen horen thuis op hun plaats naast het voetbalplein.
8. Kleedkamers worden naar behoren schoongemaakt en worden na gebruik afgesloten. Na
een wedstrijd en training zorgt de trainer of de afgevaardigde dat het licht en de
verwarming uit is in de gebruikte kleedkamer van zijn eigen team en de kleedkamer van de
tegenstander
9. Vriendenwedstrijden worden door de wedstrijdplanning geselecteerd.
2 tot 3 tornooien worden door de club geselecteerd (wederdiensten).
10. Bij het begin van het seizoen, en zeker vóór de 1e competitiewedstrijd, organiseert de
jeugdtrainer een info-moment met de ouders (liefst aansluitend op een training) en dit
beperkt tot 30 minuten. Hier wordt de .Charter voor ouders. besproken en ondertekend.
Bijkomend worden er duidelijke afspraken gemaakt over de werkwijze gedurende het jaar.
•
Hoe verwittigen bij afwezigheid
•
Samenstelling teams
•
Beurtrol
•
Geen negativisme tegenover trainer, medespelers, tegenstrevers, scheids
•
Enkel de trainer die op het terrein richtlijnen geeft en coacht
•
Een speler dewelke door de scheidsrechter wordt gesanctioneerd met een gele kaart
wegens protest, fluit 1 jeugdwedstrijd (zonder vergoeding).
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11. Trainingen starten stipt en eindigen stipt. Zodoende komt de planning van andere
ploegen niet in het gedrang en hoeven ouders niet nodeloos te wachten, zeker in de
wintermaanden.
12. De trainer houdt de afwezigheden bij per speler, en dit zowel op trainingen als op
wedstrijden.
13. 2x per jaar (winterstop + seizoen einde) maakt de trainer een evaluatiefiche op per speler.
14. De trainer organiseert het transport bij verplaatsingen (oa. voldoende auto.s, reisroute) en
zorgt dat de verplaatsing reglementair gebeurt
(oa. niet meer spelers per auto als toegelaten en rijden volgens het verkeersreglement).
15. De trainer probeert zijn kritiek op de scheidsrechter ten alle tijde onder controle te
houden. Wees het goede voorbeeld voor de spelers.
Fairplay draagt Genk VV hoog in vaandel !
Een trainer dewelke door de scheidsrechter wordt gesanctioneerd, fluit 2 jeugdwedstrijden.
Financiële boetes, opgelegd door de KBVB, ten aanzien van de trainer, worden door de
trainer zelf gedragen.
16. De trainer houdt rekening met de reglementering van de KBVB, zo-ook het artikel van
klasse verlaging (maximaal 3 provinciale spelers spelen bij een gewestelijk team.
Definitie .provinciale spelers. : spelers dewelke de afgelopen 4 officiële wedstrijden op het
wedstrijdblad van een provinciaal team stonden)
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