GEDRAGSREGELS OUDERS/VERZORGERS
Bij vv SPW leert uw kind op een plezierige manier voetballen. Het creëren van een
omgeving waarin onze jeugdleden kunnen opbloeien staat voorop. Veiligheid,
geborgenheid en goede omgangsvormen liggen hieraan ten grondslag.
Om ervoor te zorgen dat wedstrijden en trainingen voor onze jeugdleden plezierig
en leerzaam verlopen, heeft vv SPW ook voor hun ouders/verzorgers een aantal
regels opgesteld.
•

Moedig de spelers op een positieve manier aan. Niet alleen uw eigen
kind, maar ook zijn/haar teamgenoten.

•

Help bij het vervoer (voor zover mogelijk) van het team naar een
uitwedstrijd.

•

Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn.

•

Wees positief langs de lijn.

•

Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als hij/zij een fout heeft
gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

•

Respecteer besluiten van de scheidsrechters

•

Bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.

•

Ouders moeten tijdens de wedstrijd buiten het speelveld blijven. Ook
mag er geen plaats worden genomen in de dug-out; deze is bedoeld voor
de trainer/leider en wisselspelers.

•

Ouders/verzorgers dienen het goede voorbeeld te geven, door respect te
hebben voor iedereen op en om het voetbalveld. Discrimineren,
schelden, grove taalgebruik of het kwetsen van wie dan ook is pertinent
niet toegestaan.

•

De TC van vv SPW heeft de trainers en leiders aangesteld. Zij bepalen
de gang van zaken rondom het team. Als ouders/verzorgers kritiek of
op- en/of aanmerkingen hebben, dan kunnen ze dat doorgeven aan de
leider. Als de ouders/verzorgers dat niet afdoende vinden, dan kunnen ze
contact opnemen met de jeugdcoördinator.

•

Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.

•

Zie er op toe dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een training en
wedstrijd.

•

Controleer (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas
zitten.

•

Doe mee met de wasbeurten van de kleding. Ook meehelpen (in de rust)
met het koffie inschenken in de kantine wordt gewaardeerd.

