
 

 

Charter voor de ouders 
 
 
Onderstaande regels zijn overgenomen het jeugdbeleidsplan van SKV Oostakker. Ze worden aangenomen 

als het charter voor de ouders. 

 

 Toon een positieve maar geen overdreven belangstelling voor de prestaties van jullie kind. 

 Supporter steeds op een opbouwende en positieve manier tijdens de wedstrijden. 

 Relativeer overwinningen en nederlagen. Er is zo veel meer in het leven dan ‘winnen of verliezen’ in 

een voetbalwedstrijd. Er is ook gezondheid, vriendschap, familie, groepsgeest, samenwerking, … 

 Ondersteun jullie kind vooral bij tegenslagen of teleurstellingen. 

 Laat jullie kind zijn/haar voetbalkwaliteiten ontwikkelen maar laat het zich vooral 

amuseren op zijn EIGEN tempo en niveau. Dwing ze dus nooit om uw eigen ambities waar te maken 

en vermijd prestatiedruk. Het is ook om die reden dat wij met aandrang vragen om geen beloningen 

uit te betalen. 

 Zorg er voor dat er een gezond evenwicht is tussen de sport en het leven thuis en op school. De 

prestaties op school hebben zonder enige twijfel voorrang. 

 Straf uw kind niet door het bijvoorbeeld niet te laten deelnemen aan een training of wedstrijd. 

 Ouders/begeleiders hebben een voorbeeldfunctie. Dit betekent: 

 Vertoon sportief gedrag tov uw eigen kind, zijn/haar ploegmaats, de tegenstrever of 

scheidsrechter en dit zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, ongeacht wat de uitslag ook moge 

zijn. 

 Uit geen kritiek tov de trainer maar bespreek deze met hem/haar op het gepaste tijdstip en zeker 

niet in het bijzijn van de kinderen. 

 Respect voor elkaar en voor de trainer betekent ook naleven van afspraken. Zorg er dus voor, of zie 

er op toe dat uw kind steeds op het afgesproken tijdstip aanwezig is voor de training of wedstrijd. 

Respecteer ook andere afspraken met trainer/ploegafgevaardigde. 

 Maan uw kind aan om zich te gedragen naar het reglement en om te luisteren naar de 

trainer/ploegafgevaardigde. 

 Help uw kind om een gezonde en evenwichtige, sportieve levenswijze (oa voeding en rust) te 

ontwikkelen. Tijdig gaan slapen voor een training of wedstrijd is hiervan een goed voorbeeld. 

 

SKV Oostakker 


