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1. Woord vooraf

Geachte ouders en spelers,

U heeft ervoor gekozen om bij onze vereniging te sporten. Dit betekent dat U vertrouwen
heeft in de sportieve opleiding die wij aanbieden.

Het garanderen van kwaliteit houdt echter ook in dat we met de diverse betrokkenen bepaalde
afspraken maken en dat bepaalde spelregels in acht genomen moeten worden om alles vlot en
ordelijk te laten verlopen.

Met deze infobrochure willen we die afspraken en regels even op een rijtje zetten, opdat dit
een leidraad zou zijn voor alle betrokkenen.

In alle gevallen waarin deze infobrochure niet voorziet, beslist het bestuur van de club.

Door de aansluiting bij KFC De Vrijheid Herselt verklaren ouders
en spelers dat zij de inhoud van de infobrochure aanvaarden en
zullen respecteren !

het bestuur

2

2. Structuur (seizoen 2011-2012)
Opbouw (5 veldspelers)
Pluimpjes (2 ploegen)
Duiveltjes U7
Duiveltjes U8
Duiveltjes U9

: trainster Els Schoovaerts (0485352669) en Steven Lasters (04977613630)
: trainers Jo Buts (0446627647) en Steve van Houdt (0493510310)
: trainer Stef Verhoeven (0495302801)
: trainers Tim Meeus (0484918544) en Kris Helsen (0497404384)

Middenbouw (11 veldspelers)
Miniemen
Knapen

: trainer Danny Wijnants (0474590419) en Manuel Van Ouytsel (0498303405)
: trainer Geert Kempenaers (0498402510)

Bovenbouw (11 veldspelers)
Scholieren
Juniors
Reserven
Eerste elftal

: trainer Haval Ibrahim (0489226511)
: trainer Kevin Crickard (0472612448)
: trainer Nick Verherstraeten (0472612448)
: trainer Frans Cornu (0476/467559)

Overkoepelend
Keeperstrainer Jeugd
: Stijn Ruts (0472229076) Stef Leys(0498637147)
Keeperstraining Seniors : Ben Aerts(0494630452)
Kinesist
: Ben Bellens (0499387915)

Bestuur
Luyten Rob: jeugd- en sportief coördinator 0473/45.88.94
Oprins Ronny: schatbewaarder beheer kantine 0478/55.39.30
Keymeulen Peter: verantwoordelijke sponsoring
Sels Filip: gerechtelijke correspondent 0496/53.00.56
Helsen Chris: verantwoordelijke kledij en uitrusting
Lemoine Rudy: secretariaat en verantwoordelijke EHBO
Op de website van de club kan je bovendien ook de e-mailadressen van de meeste betrokkenen
terugvinden. Ook de meest recente wijzigingen alsook de ploegafgevaardigden staan er vermeld.
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3. Algemene gedragsregels bij training en wedstrijd
1. Alle hieronder beschreven regels worden opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk
anders gevraagd door de train(st)er en/of afgevaardigde.
2. Elke afwezigheid voor een training wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 uur VOOR de
training gemeld via snelste communicatie met de train(st)er (GSM – SMS). In geval van
ziekte of blessure wordt tevens de vermoedelijke duur van de afwezigheid gemeld.
3. Elke speler is minimaal op het tijdstip dat de trainer bepaalt op de club aanwezig.
Telaatkomers storen enorm het verloop van een training die al begonnen is. Steeds de reden
van het te laat komen meedelen aan de train(st)er. De spelers die geregeld te laat komen
kunnen door de train(st)er worden gesanctioneerd.
4. Elke speler groet zijn trainer, afgevaardigde en medespelers bij aankomst en vertrek op de
club (aanwezigheidscontrole).
5. Elke blessure wordt onmiddellijk gemeld aan de trainer. Deelnemen aan een training of
wedstrijd met een blessure is onverantwoord en niet toegestaan.
6. Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar de voorziene kleedkamer (of andere
afspraakzone) en blijft aldaar wachten op de trainer.
7. Behoudens uitdrukkelijke toestemming, begeven de spelers zich NIET op de terreinen,
ballenhok, materiaalruimte, … .
8. De spelers bewaren de orde in de omkleedruimte.
9. Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen en luisteren de spelers.
10. Men zorgt voor aangepaste kledij tijdens de training (regenweer, koude, hitte, …)
11. De spelers begeven zich gezamenlijk onder begeleiding van de trainer naar het oefenveld.
12. Ballen worden in de handen gehouden. Binnen de gebouwen niet stuiten (botsen).
13. Spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens training en wedstrijd.
14. Spelers die op gelijk welke manier de training storen worden gesanctioneerd.
15. Het gebruik van obscene, beledigende taal tegenover eender wie is ten strengste verboden
en wordt vanzelfsprekend bestraft.
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16. De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor
medespeler en tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de
training of wedstrijd wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training of
wedstrijd.
17. Vooraleer na een training (of wedstrijd) terug te keren in de kleedkamer, worden „buiten‟
de schoenen en de ballen schoongemaakt.
18. Draag het juiste schoeisel op de juiste plaats (geen voetbalschoenen in de kantine). Inzake
schoeisel en weersomstandigheden (sportzaal – bevroren ondergrond – kunstgras - …), zal de
train(st)er de richtlijnen bepalen voor de ploeg (i.f.v. richtlijnen bestuur).
19. Draag zorg voor je uitrusting. De spelers dienen zich bij elke training / wedstrijd met
gereinigde uitrusting aan te bieden. Het is onverantwoord en onhygiënisch om een training /
wedstrijd aan te vatten met vb vuile vochtige modderschoenen. Hierdoor bevuil je niet enkel
de kleedruimte voordat de training /wedstrijd aanvangt, maar bovendien wordt zowel je
uitrusting als gezondheid geschaad.
20. De spelersgroep vormt één team. Er wordt geen negatieve kritiek gegeven op
medespelers. Moedig integendeel de ploeg en medespelers ten allen tijde aan (ook bij verlies
en/of mindere wedstrijd)
21. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Wees kritisch voor jezelf alvorens de schuld bij
anderen te zoeken.
22. Pesten, Drugs en Alcohol worden absoluut NIET toegelaten binnen de volledige
jeugdwerking. Er wordt hard opgetreden tegen deze praktijken. Indien je een vermoeden hebt
van dergelijke praktijken, verwittig je onmiddellijk je trainer, afgevaardigde of (Jeugd-)
coördinator.
23. Studies (examens) en andere schoolactiviteiten hebben prioriteit op het voetbal.
Aangekondigde afwezigheden daaromtrent kunnen nooit tot een sanctie leiden (niet van
toepassing voor het eerste elftal).
24. Misverstanden, ontevredenheden, enz worden besproken onder 4 ogen met de trainer.
Praat met elkaar, alles staat of valt met communicatie!
25. Voor zaken die niet opgenomen zijn in bovenvermelde regels, wordt de beslissing door
het bestuur genomen.
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4. Jeugdopleiding
A. Doelstellingen van de jeugdopleiding
Ons doel van de jeugdwerking is in de eerste plaats het opleiden van goede voetballers en hun
kansen bieden om ook later hun voetbalhobby (-carrière) verder uit te oefenen. Opleiden van
spelers met creativiteit – teamtactische rijpheid – durf en zelfvertrouwen. Het waarborgen van
een jeugdopleiding met een maximale talentontwikkeling en een rijkelijke doorstroming van
eigen jeugd naar het eerste elftal.
Buiten de technische, fysieke en tactische aspecten houdt dit het volgende in:
Leren spelen van een eerlijk spel, waarbij „eervol spelen‟ belangrijker is dan winnen
Leren evolueren in een team waarbij ploegmaats, trainers en begeleiders partners zijn
Leren respecteren van tegenstanders en spelleiders
Leren verliezen en leren relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten
Plezier hebben in wat je doet!
Aan de opvoedende en ethische waarden een bijdrage leveren door :
Orde, tucht en zelfdiscipline aan te leren
Luisterbereidheid en persoonlijkheid ontwikkeling
Om te gaan met fair-play
Pedagogische kwaliteitsvolle leiding en begeleiding
Gevallen van pesterijen en vandalisme tijdig en streng aan te pakken.
Het organiseren van sportieve projecten en nevenactiviteiten:
Paastornooi / Sintfeest / opendeurdag / BBQ / “breng een vriend mee – dag”

a. Doelen op korte termijn :
- Bijbrengen van technische– en tactische vaardigheden.
- Aandacht voor het individu : versterken van sterke punten en bijwerken van zwakke punten.
- Leren samenspelen , een kind op de leeftijd van 6 jaar is nog volop in zijn ontwikkelingsfase
en wil eigenlijk alleen spelen. We tonen hen al aan hoe het “samen” anders (beter) kan.
- Via initiatieven (vb. “breng een vriend mee – dag”) de jongeren warm maken voor voetbal.

b. Doelen op lange termijn :
Ons doel is zoveel mogelijk jeugdspelers opleiden tot een waardige speler en te laten
doorstromen naar het eerste elftal.
Het opleiden van alle trainers naar waardige jeugdopleiders (sensibiliseren en aanbieden van
te volgen trainerscursussen).
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B. Missie jeugdafdeling
- Een opleiding aanbieden waarin talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige
spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding.

- Het waarborgen van een jeugdopleiding met een maximale talentontwikkeling en een
rijkelijke doorstroming van eigen jeugd naar het eerste elftal.

- Het positief imago van onze jeugdwerking naar de buitenwereld toe garanderen (fairplay,
gedrag op en buiten het veld).

C. Visie jeugdafdeling
- Een (sociale) rol spelen waarbij jeugdspelers de kansen blijven krijgen om op hun niveau de
voetbalsport te beoefenen.

- Het jaarlijks afleveren van goed opgeleide voetballers.

- Een juiste ballans blijven zoeken (en vinden) tussen sport, sociale ontwikkeling en studie.

- Steeds een beleid voeren van antiracisme, antidrugs, antidoping en blijven strijden tegen
elke vorm van agressie ten opzichte van (en tussen) kinderen.

- Fairplay zal altijd hoog in het vaandel van onze voetbalclub gedragen worden.
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D. Afspraken met de ouders (voor minderjarigen)
Algemene afspraken
• Op de training / wedstrijd zijn de trainers en afgevaardigden verantwoordelijk voor de opvang
van de spelers vanaf de aanvang van de training (of afgesproken tijdstip) tot de kinderen na de
training / wedstrijd de kleedkamer verlaten. De trainers zijn geen babysitters, de ouders dienen de
kinderen tijdig te komen ophalen. Bij de wedstrijden geldt dat vanaf het aanwezigheidsmoment tot
het verlaten van de kleedkamers na een thuiswedstrijd of bij terugkomst aan de terreinen van KFC
De Vrijheid Herselt, na een uitwedstrijd. Maak over het afhalen van de speler duidelijke afspraken
met de trainer of met de afgevaardigde als je als ouder niet mee gaat op verplaatsing. Zorg er dan
ook zeker voor dat je kind alles mee heeft wat het nodig heeft (kledij/schoeisel/douchegerief, …).
• Het is voor ouders en supporters niet toegelaten om een speler te vergezellen in de kleedkamers
voor, tijdens, of na de sportbeoefening. Hiervan kan afgeweken worden om hulp te bieden bij het
aan- en uitkleden en douchen, doch steeds in overleg met de trainers en de ploegafgevaardigden.
• Na de wedstrijden wordt er gedoucht, vooraleer men naar de kantine gaat.
• Bij het afzetten van de kinderen wordt gevraagd toch te controleren of de wedstrijd en/of de
training doorgaat. Ook al worden inspanningen gedaan om iedereen zoveel mogelijk van
afgelastingen op voorhand te verwittigen, het kan al eens gebeuren dat men daar niet in lukt.
Ook op de website van de club wordt deze informatie zoveel mogelijk vermeld. Neem bij twijfel
telefonisch contact op met de verantwoordelijke trainer.

Naar de wedstrijden toe
Elke wedstrijd wordt beschouwd als beloning voor de spelers. De selectie en de samenstelling van
de ploeg behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de trainer.
Supporteren en resultaten :
• Wij moedigen ouders aan om de wedstrijden van hun kind bij te wonen, maar we verwachten
wel dat onze supporters de ploeg als team aanmoedigen.
• Iedereen wint graag doch niet „t resultaat maar wel de spelkwaliteit en de spelvreugde primeren.
• Zet uw kind niet op een onaantastbaar verhoog. U bent er dan zelf de oorzaak van dat hij
achteraf zal vallen.
• Geef zelf geen dwingende richtlijnen over hoe hij/zij moet spelen of hoe anderen dat moeten
doen. Als ouder weet u immers niet altijd welke opdrachten uw kind van de trainer heeft
meegekregen. U zou zo zelf voor een conflictsituatie met de trainer kunnen zorgen waarvan uw
kind de dupe kan worden.
• Vermijd negatieve opmerkingen tijdens de wedstrijden!
• Als u niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen, vraag dan uitleg in een rustig gesprek met de
trainer. Val er geen andere mensen mee lastig. Deze weten vaak niets af van de situatie en kunnen
u toch niet verder helpen !
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• Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke
vergissingen mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sporteducatieve
karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de jeugdwerking en de goede naam van
onze club in het gedrang brengen, of die bestuursleden, de technische staf, trainer of andere
medewerkers in het publiek beledigen kunnen de toegang tot onze accommodatie ontzegd
worden.

Acht kleine tips moeten de ouders helpen.
1. Toon aandacht voor de sport van je kind. Ga mee naar
wedstrijden of trainingen en zorg voor maximale deelname
van je kind aan de sportactiviteiten.
2. Blijf kalm en ontspannen.
3. Blijf vooral de ouder van je kind. De trainer zit ergens
anders.
4. Blijf positief, ook bij verlies.
5. Laat je kind een kind zijn. Het heeft nog veel te leren.
6. Twijfel niet aan het oordeel van de scheidsrechter.
7. Heeft je kind talent? Dan zal iemand anders dat wel
merken.
8. Heb je het moeilijk met iets? Praat dan met de trainer.
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E. Afspraken met alle jeugdspelers (= t/m scholieren U 17).
Algemene afspraken
• In het begin van het seizoen ontvangt u een lijstje met praktische afspraken in verband met de
trainingen en de wedstrijden. Voor de training ben je uiterlijk op het met de trainer afgesproken
tijdstip in de kleedkamer aanwezig. Stipt op het aanvangsuur van de training begeven we ons
samen met de trainer naar het oefenveld.
Bij thuiswedstrijden ben je tijdig voor aanvang in de kleedkamer aanwezig, volgens de richtlijnen
van de trainer. Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen aan de afgesproken
locatie (overleg trainer / afgevaardigde).

Ingesteldheid.
• Alle jeugdspelers van KFC De Vrijheid Herselt hebben respect voor de club.
• Als jeugdspeler van KFC De Vrijheid Herselt ben je ook supporter van de 1 ste ploeg. Als je een
wedstrijd bijwoont, laat je ook zien dat je uit het goede voetbalhout bent gesneden (geen verwijten
naar de scheidsrechter, geen vandalisme, enz.).
Respect voor de accommodatie.
• De hele week is de terreinverantwoordelijke in de weer om de velden en kleedkamers in orde te
houden. We ruimen na een training zelf onze kleedkamers op en doen dit zoals het hoort.
• Een speler die moedwillig schade aanbrengt, zal de kosten van de herstellingen moeten betalen
en kan door de club tijdelijk of zelfs definitief geschorst worden.
• Een kleedkamer dient om je om te kleden en te douchen. Het is er verboden met ballen te spelen,
je schoenen in de douches te spoelen / wassen / poetsen of in de douches te spelen. De douches
zijn geen toilet! Resten van eten en drank horen in de vuilnisbak.
• De voetbalschoenen worden buiten uitgeklopt en afgeborsteld vooraleer de accommodatie te
betreden.
Respect voor het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld.
• We blijven verantwoordelijk voor onze wedstrijduitrusting. Deze worden na ieder wedstrijd
gewassen door de ouders of de club.
Respect voor elke medewerker van de club.
• Dit respect toon je door bij aankomst en verlaten van een activiteit je trainer en
ploegafgevaardigde de hand te drukken of te begroeten.
• Dit respect toon je door altijd en overal tegenover iedereen beleefd te zijn, ook als het wat
minder goed gaat (bijv. bij je vervanging - straf - wedstrijd verloren, enz.).
• Dit respect toon je door een stipte aanwezigheid op de afgesproken tijdstippen voor trainingen,
wedstrijden of andere activiteiten en door een strikte naleving van gemaakte afspraken.
• Dit respect toon je ook door de trainer of de afgevaardigde (tijdig) op voorhand te verwittigen
indien je voor een training of een wedstrijd niet aanwezig kunt zijn.
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Respect voor alle jeugdspelers van KFC De Vrijheid Herselt.
• Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot minder goed doen hun best en verdienen
bijgevolg je kameraadschap. Pestgedrag wordt niet getolereerd en kan een schorsing of zelfs
verwijdering uit de club tot gevolg hebben.
• Geef nooit negatieve kritiek op een medespeler/ tegenspeler / trainer / scheidsrechter of
afgevaardigde. Wees blij met elke overwinning van één van onze ploegen. Moedig de ploeg of
speler die het moeilijk heeft, aan.
Respect voor jezelf.
• Jeugdspelers van KFC De Vrijheid Herselt doen er alles aan om hun lichamelijke conditie zo
goed mogelijk te verzorgen. Alcohol, roken, slechte voeding en ongezonde leefgewoontes hebben
een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en de sportprestaties en worden daarom zoveel
mogelijk vermeden. Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. Gezonde en gevarieerde
voeding (met voldoende melkproducten, verse groeten en fruit) is aan te bevelen. Besteed de
nodige aandacht aan uw lichaamsverzorging.
• Jeugdspelers van KFC De Vrijheid Herselt raadplegen dadelijk een arts bij blessures en houden
terdege rekening met het advies van de arts, ook als ze hierdoor een aantal trainingen en
wedstrijden moeten missen.
• Jeugdspelers van KFC De Vrijheid Herselt lopen er tijdens de activiteiten van de club
onberispelijk bij (kledij volgens afspraak). Voor de wedstrijden is het ten zeerste aangeraden om
over een trainingspak en een voetbaltas van de club te beschikken (indien deze ter beschikking
werd gesteld). Wedstrijdkledij wordt op de voorgeschreven wijze gedragen. De voetbalschoenen
zijn steeds gepoetst voor de aanvang van training en/of wedstrijd.
• Elke jeugdspeler van KFC De Vrijheid Herselt (van klein tot groot) neemt na de sportbeoefening
steeds de tijd om zich te douchen. Badpantoffels (slippers) zijn hierbij om hygiënische redenen
aan te raden.

Wedstrijden :
De speler is van bondswege verplicht voor iedere wedstrijd zijn identiteitskaart of
legitimatiebewijs bij te hebben en deze te overhandigen aan de afgevaardigde van de ploeg.
Anders kan dit tot gevolg hebben dat je niet aan een wedstrijd mag deelnemen (dit vanaf
miniemen U12)
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5. Belangrijke richtlijnen bij kwetsuren.
Procedure in verband met sportongevallen
Alle spelers van KFC Herselt zijn verzekerd bij de Belgische voetbalbond die voor het verzekeren
van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen. De minimum leeftijd van
aansluiting bij de KBVB is 6 jaar.

Federaal solidariteitsfonds (F.S.F.) van de KBVB
Dit is in feite geen verzekering maar wel een door de bond opgericht solidariteitsfonds waar
aangesloten spelers, scheidsrechters, afgevaardigden een beroep kunnen doen bij ongevallen.
Dit federaal solidariteitsfonds wordt gespijsd door gelden te storten door clubs die wedstrijden
inrichten. De gelden van dit solidariteitsfonds komen uit de gelden gestort door de clubs die
wedstrijden organiseren.

Tegemoetkoming
Het F.S.F. komt enkel tussen voor ongevallen die zich voordoen op de installaties van de club.
Er is geen tussenkomst voor ongevallen opgelopen op weg naar het terrein of op de plaats van
training, behalve indien de speler jonger is dan 18 jaar.

Aard van de tegemoetkoming
Er zijn tal van tegemoetkomingen maar teveel om op te sommen. Algemeen kan men zeggen:
Er is steeds een vrijstelling van € 8,55 per ongeval voor dossierkosten.
In principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters, apothekers, hospitaalkosten en andere
kosten van die aard. Met tegemoetkoming bedoelt men de opleg die de patiënt normaal zelf moet
betalen. (Remgelden)
De niet door het ziekenfonds terugbetaalde geneesmiddelen (o.a. categorie D) komen niet in
aanmerking voor een tussenkomst van het F.S.F..
Ook geen terugbetaling van het F.S.F. in het huren van krukken, supplementen voortvloeiend uit
het aangevraagd verblijf in 1 of 2 persoonskamer, radioscopie en taping.
Belangrijk is wel dat het F.S.F. slechts tussenkomt voor de kosten van de kinesisten indien de
behandelde geneesheer dit voorschrijft en F.S.F. hiervoor zijn toestemming geeft en de gekwetste
speler moet minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn.

12

Aangifte van sportongevallen
a. Bij een ernstige kwetsuur.
De trainer of afgevaardigde doet het nodige om naar de dokter of ziekenhuis te gaan. Hij bezorgt
je het geneeskundig getuigschrift dat dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer.
Dit getuigschrift moet zo snel mogelijk binnengebracht worden op het jeugdsecretariaat, omdat de
aangifte binnen de 14 werkdagen moet ingediend worden bij de K.B.V.B.
In onze kantine hangt hiervoor een brievenbus (naast inkomdeur). Stel steeds iemand van het
bestuur / secretariaat onmiddellijk in kennis opdat de termijnen dan perfect opgevolgd kunnen
worden.
Een laattijdige aangifte geeft aanleiding tot niet-terugbetaling van de medische kosten. Vooral bij
ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in bezit te
komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde geneeskundig getuigschrift.

b. U gaat op eigen initiatief naar een dokter van uw keuze.
Zorg er steeds voor dat u een ongevalformulier, af te halen bij uw trainer, volledig laat invullen:
-aangifte van ongeval: vult de betrokkene/trainer/speler in.
-medisch getuigschrift: in te vullen door de behandelende geneesheer.
Bezorg dit formulier tijdig op het secretariaat of bij een bestuurslid. Geef nooit een niet-ingevuld
formulier aan uw trainer of bestuurslid.
Nadat het ongeval door de KBVB is ingeboekt, ontvangt u een geneeskundig attest van herstel.
Dit document, ingevuld door uw dokter, en samen met de kwijtschriften van mutualiteit,
apotheker en dergelijke moeten terugbezorgd worden op het secretariaat.

c. Terugbetaling van de onkosten
De terugbetalingen zullen geschieden op de rekening die u heeft opgegeven op het
inlichtingsformulier bijgevoegd bij de ongevalaangifte.

Tip:

Print zelf uw formulier (aangifte van ongeval) af van de clubwebsite (PDF-formaat). Zodoende

heb je steeds eentje bij de hand.
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6. Wat te doen bij een eventueel conflict.
Als speler of als ouder mag u steeds uitleg vragen over het hoe en waarom van beslissingen over
de werking van de club, de ploegsamenstelling enz. Dit kan steeds met de trainer, de
jeugdcoördinator of met iemand van het bestuur.
We verwachten dat U dat doet op een rustige manier, zonder vooroordelen en op een gepast
tijdstip. Het is ook niet de bedoeling dat elke beslissing of elk initiatief steeds door de trainer of
jeugdcoördinator dient uitgelegd en/of verantwoord te worden.
Door aan te sluiten bij KFC De Vrijheid Herselt heeft u vertrouwen in de trainersstaf en in de
medewerkers.
Indien we merken dat u zich als ouder of als speler niet aan de richtlijnen kan houden, zal u op
initiatief van de club voor een gesprek met de jeugdcoördinator en een lid van het bestuur
uitgenodigd worden.
Wij zullen steeds sancties vermijden maar helaas is er soms geen andere keuze. Deze kunnen gaan
van een persoonlijke verwittiging van de trainer - wedstrijdverbod – tot een tijdelijke of
definitieve verwijdering van de speler uit de ploeg.

7. Tot slot
Kiezen voor een voetbalopleiding bij KFC De Vrijheid Herselt doe je bewust:
Onze medewerkers zijn gemotiveerd om uw kind van een interessante en sportieve hobby te laten
genieten.
Het clubbestuur en medewerkers leveren dagelijks inspanningen om de goede naam en een
degelijke gestructureerde werking van de club te waarborgen.
We streven op de diverse vlakken zoveel mogelijk kwaliteit na. Net als voor een schoolse
opleiding, moet u als ouder en als speler overtuigd zijn van de degelijkheid van onze opleiding in
al zijn aspecten. Als u er niet in gelooft, zoekt u best een andere club, waar men wel aan uw
verwachtingen voldoet.
We proberen in ieder geval ons uiterste best te doen om van de jeugdopleiding van KFC De
Vrijheid Herselt het beste te maken.
De hierboven gestelde afspraken moeten ons daarbij helpen. Wij hopen dan ook op een positieve
manier met ieder van U te kunnen samenwerken.

Het bestuur
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Bijlage : De rechten van het kind
PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT
Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast
te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede
planning zullen nastreven.
• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen
nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en
veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons
laten leiden door de noden van het kind.
• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en
frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans
geven zich dit eigen te maken en het te intergeren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen
van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van
modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het
bijzonder naar waarde schatten.
• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te
bannen.
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid
en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder
getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde
professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer
getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er
preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te
spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke
negatieve effecten ervan te overwinnen.
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• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog
steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen
met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de
jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen,
artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om
deze code op te volgen.
• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in
overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het
pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel
te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend,
opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het „Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de
Sport‟. Alle kinderen hebben het recht
• Sport te beoefenen
• Zich te vermaken en te spelen
• In een gezonde omgeving te leven
• Waardig behandeld te worden
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
• In veilige omstandigheden aan sport te doen
• Te rusten
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven
voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de
kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.
Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeuesse, (D.I.P.) Genève
Copyright Declaration: Panathlon International
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