Overeenkomst tussen Club, Trainers, Ouders en Spelers
KV Tervuren-Duisburg, seizoen 2017-2018
Visie van de club:
KVTD wenst zich te profileren als een sportieve ambitieuze club met een gezond
beheer en een uitgesproken keuze voor eigen jeugdspelers.
Daarom is de jeugdopleiding van cruciaal belang en wil KVTD een
aantrekkingspunt zijn voor de jeugd van de Druivenstreek.
KVTD wenst een voetbalclub te zijn waar elk lid van de vereniging zich thuis voelt
en mee wil bouwen aan de toekomst.
Als club verbinden wij ons ertoe onze leden goed te begeleiden en de juiste
omstandigheden aan te bieden om voetbal te spelen en te beleven. We willen
maximaal toegankelijk zijn voor iedereen die zich kan identificeren met de
doelstellingen van de club.
Middels dit document willen wij graag de verwachtingen die de club en de leden
van elkaar hebben uitspreken en vastleggen om zo eensgezind aan het seizoen te
beginnen.
Namens KV Tervuren-Duisburg

Tom Spooren, Voorzitter Jeugdbestuur
Wat ouders & spelers mogen verwachten van onze jeugdtrainers:
• Een gelijke, objectieve behandeling van alle jeugdspelers.
• Aanwezigheid tijdens de trainingen en wedstrijden.
• Inzet en motivatie tijdens de trainingen en wedstrijden.
• Het consistent volgen van het jeugdopleidingsplan van KVTD.
• Opvolgen raadgevingen van coördinatoren en TVJO.
• Het volgen van het (maandelijks) trainingsprogramma opgesteld door de TVJO
met specifieke wisselende aandachtspunten.
• Objectieve evaluatie van de spelers met 2 formele evaluatiemomenten per
seizoen (trainer met speler en ouder).
• Opleiding volgen (intern of extern) en zich verder ontwikkelen.
• Het goede voorbeeld geven, op en naast het veld.
• Duidelijke en tijdige communicatie naar spelers en ouders.

Erwin Meheus, Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding

Wat wij verwachten van onze spelers:
• Inzet & motivatie tijdens trainingen en wedstrijden.
• Voldoende nachtrust om fris & fit te zijn tijdens trainingen en wedstrijden.
• Maximale aanwezigheid op trainingen en wedstrijden.
• Afmelden dient proactief en tijdig te gebeuren door speler of ouder. Door een late
afmelding laat je je ploeggenoten in de steek. Uitzonderingen zijn ziekte of andere
dringende gevallen. School / huiswerk gaat altijd voor, geef dit wel tijdig door.
• Zorgen voor de juiste uitrusting: met name voetbalschoenen en
scheenbeenbeschermers. Dragen van de clubkleding voor en na wedstrijden.
• Respect voor de infrastructuur en voor het materiaal.
• Een positieve inbreng binnen het team. Voetbal doe je samen: respecteer en help elkaar
op en buiten het veld.
• De waarden en normen van de club naleven.
• Respect en beleefdheid tegenover alle leden van de club, tegenstanders en
scheidsrechters. We begroeten onze trainer en medespelers voor de training /
wedstrijd, en schudden handen met scheidsrechter en tegenstanders na afloop.
• Op en buiten het veld luisteren we naar de trainer en volgen zijn aanwijzingen op. We
nemen de evaluatiegesprekken serieus en proberen ons op de aangehaalde punten te
verbeteren.
• Douchen na de trainingen en wedstrijden is verplicht.
• Medewerking wordt verwacht tijdens clubactiviteiten wanneer mogelijk.

………………………..
Naam speler, ploeg
Wat wij vragen aan de ouders:
Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging en spelen een grote rol in
de voetbalbeleving van de kinderen.
• Maak voetbal nog leuker voor uw kind door samen de beleving te delen. Kijk naar de
match en steun uw zoon of dochter, wanneer mogelijk.
• Moedig op een positieve en correcte manier aan (juist taalgebruik, beheersen van
emoties, etc.).
• Toon respect voor tegenstander als ook scheidsrechter. Geef het goede voorbeeld en
laat merken dat ‘de scheidsrechter altijd gelijk heeft’.
• Coaching gebeurt door de trainers en niet door de ouders. Maak het niet verwarrend
voor uw kind en laat het duidelijk zijn dat de trainer de ‘baas’ is.
• De trainer beslist over de opstelling en tactiek op basis van de visie van de club.
Ouders dienen dit niet te beïnvloeden.
• De ouders mogen op geen enkel moment het veld betreden.
• Reageer tijdig op berichten van de trainer of club, en meld uw kind wanneer nodig
proactief en tijdig af.
• Ouders hebben de verantwoordelijkheid om de kinderen zo goed mogelijk in hun
sport te begeleiden met gezonde voeding en voldoende nachtrust.
• Winnen is bij onze jeugdteams niet het belangrijkste. Steun u kinderen ongeacht de
stand, en praat vooral over het vertoonde spel, inzet en teamwerk.
• Gebruik de trainer als uw eerste aanspreekpunt. Bij discussie of ongenoegen kunt u
de coördinator of TVJO erbij betrekken.

………………………..
Naam ouder

