CHARTER

Zele/Berlare, juni 2015

SPELER – OUDER – COACH PACT
Als coach engageer ik mij…
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Verantwoordelijk te zijn voor zowel eigen gedrag als dat van alle teamleden.
Het fysieke en mentale welzijn van de spelers voorop te stellen, en dus nooit
een kind onder mijn hoede te beschadigen of te beledigen.
De teamleden aan te moedigen om zich te gedragen volgens de regels van
de sport, andere spelers/speelsters/coaches/supporters/officials te respecteren,
en daarbij zelf het voorbeeld te geven.
Bij alle clubactiviteiten te zorgen voor een sportieve omkadering vrij van drugs,
tabak, alcohol en kwetsend taalgebruik.
Geen enkele inspanning te schuwen om mijn kennis van de sport en
coachvaardigheid te verbeteren.
Mij te richten naar de richtlijnen van de federatie en het bestuur JTV DERO Zele Berlare.
Te verzekeren dat de spelers steeds onder mijn toezicht of dat van een volwassen
plaatsvervanger staan, en ze dus nooit aan hun lot over te laten tijdens een training
of wedstrijd.
Nooit bewust een gekwetste speler aan training of wedstrijd te laten deelnemen
zonder medisch fiat.
Alle trainingen bijtijds te beginnen en te beëindigen.
Met een lange-termijn-visie al het mogelijke te doen om het beste uit de spelers te halen.

Als speler engageer ik mij…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoffelijk te zijn tegenover tegenstrevers, en alle spelers/coaches/officials met respect
te behandelen.
Steeds het beste van mezelf te geven met fair play hoog in het vaandel.
Bescheiden te zijn zowel in succes als bij een nederlaag.
Te beseffen en er rekening mee te houden dat in een teamsport persoonlijke beslissingen
een weerslag hebben op alle teamgenoten.
Het mogen gebruiken van sportaccommodaties en clubmateriaal weten te waarderen.
Ouders en supporters de clubfilosofie en spelreglementen helpen te begrijpen,
zodat ze kunnen genieten van de wedstrijden.
Bij alle trainingen en wedstrijden tijdig aan te bieden in gepaste kledij.
Alle schoolse verplichtingen en huiswerk prioritair te stellen.
Te genieten van mijn sport en te zorgen dat mijn ploeggenoten er ook pret aan beleven.
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Als ouder engageer ik mij…
•
•
•
•
•
•

Persoonlijk prestige weg te cijferen en het welzijn van mijn kind op lange termijn
boven de drang om hem/haar te zien spelen alsmede tijdelijk succes te stellen.
Tijdens wedstrijden alle spelers/coaches/officials van onze club positief te steunen,
die van de tegenpartij te respecteren, en mijn kind aan te moedigen om hetzelfde te doen.
Mijn kind te stimuleren om de reglementen van de sport en de clubgelegenheden
na te leven.
Mee te bouwen aan een sportieve omkadering zonder drugs, tabak, alcohol en
kwetsende taal.
Indien nodig en mogelijk de club een handje toe te steken bij één of andere activiteit,
wedstrijdverplaatsing e.d.m.
Er over waken dat mijn kind zich op alle wedstrijden en trainingen tijdig aanbiedt
in gepaste kledij.

Ondergetekend te ……………………………… op ………………

Handtekening lid		

Handtekening ouders		

Handtekening trainer
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