CHARTER OUDERS

Wel willen we u, ouders, informeren over de doelstellingen van JSV, over
de organisatie en over de verwachtingen ten opzichte van de
spelers/club.
Bij het nastreven van zijn doelstellingen en bij de naleving van de
leefregels verwacht JSV hulp van de ouders, die de eerste
verantwoordelijkheid blijven dragen voor de opvoeding en hun kind ook
het best kennen.
Tenslotte verbindt de club er zich toe de rechten van de spelers te
eerbiedigen en hun belangen te behartigen door een degelijke opleiding,
dit in overeenstemming met de regels van de Panathlonverklaring
betreffende de rechten van het kind, te eerbiedigen in een passend
eigentijds kader
Om onze jeugdopleiding goed te laten functioneren zijn duidelijke afspraken op en naast het
veld onontbeerlijk. Jeugdsportveurne heeft een goede naam en faam en draagt opvoeding
hoog in het vaandel.
Daarom verwachten wij van onze spelers, van onze ouders en supporters, een sportief en
correct gedrag binnen en buiten de club, zoals we dit ook wensen van trainers en
afgevaardigden. Jullie allen dienen immers een voorbeeld te zijn voor onze kinderen

OUDER LANGS DE LIJN
Ouders hebben een belangrijke rol bij het stimuleren van de sportbeoefening van hun
zoon/dochter. Voor de ouders hebben we volgende afspraken

U-7 tot U-10





De impact bij 5 : 5 en 8 : 8 is gezien de kleinere velden groter. We vragen u
vriendelijk volgende afspraken te respecteren:
Enkel aanmoedigen: het (voetbaltechnisch) coachen is voor de trainer.
Gelieve geen opmerkingen te maken t.a.v. de scheidsrechter.
Stimuleren is de boodschap.






Leer je zoon/dochter om zijn/haar prestaties kritisch te analyseren.
Ook de keepers dienen ‘zelfstandig’ te leren voetballen. Ouders van keepers vragen
we om niet achter het doel plaats te nemen.
De filosofie is: De wedstrijd is voor de spelers, de training is voor de trainer. We
vragen voldoende ‘speelruimte’ voor onze spelers. De trainers dienen de spelers.
Gelieve achter de omheining plaats te nemen en de neutrale zones niet te
betreden.

U-11 tot U-17
Er wordt er al meer zelfstandigheid van de spelers verwacht.









Enkel aanmoedigen: het (voetbaltechnisch) coachen is voor de trainer.
Gelieve geen opmerkingen te maken t.a.v. de Scheidsrechter/grensrechters.
Stimuleren is de boodschap.
Leer je zoon/dochter om zijn/haar prestaties kritisch te analyseren.
Ook de keepers dienen ‘zelfstandig’ te leren voetballen. Ouders van keepers vragen
we om niet achter het doel plaats te nemen.
De filosofie van onze opleiding is: De wedstrijd is voor de spelers, de training is voor
de trainer.
Opmerkingen, in welke aard ook, naar andere spelers worden niet getolereerd.
Twisten tussen ouders onderling zorgen voor onrust bij de spelers. Indien nodig zal
de clubleiding hier tussenbeide komen.

