Charter jeugd en ouders
KTSK Hand in Hand
Bij onze club gaan spelplezier, fairplay en spelprogressie hand in hand!
Dit is enkel mogelijk als we samen rekening houden met enkele duidelijke afspraken.

1. Algemeen:
o De club zorgt voor trainingspakken ed. Vermits we met veel spelers in de kleedkamer zitten,
zorgen de ouders ervoor dat alle kledij en tassen gemerkt worden met de naam en voornaam.
o Een goede uitrusting vormt de basis van spelplezier. Denk in de winter aan warme
sportkledij/muts/handschoenen en bij regenweer een jas. Zaaltraining kan enkel met de juiste
schoenen. Voorzie steeds een drinkbus met water bij een training of wedstrijd.
o Extra uitrusting nodig? Raadpleeg dan zeker eens even onze webshop via onze website:
www.handinhandturnhout.be
o Wij gedragen ons sportief: racisme, pesten, vloeken, discriminerende en kwetsende
opmerkingen of handelingen worden niet getolereerd.
o Wij hebben respect voor trainingsmateriaal, het sportcomplex en andermans eigendom.
o We vinden het belangrijk om kleedkamers steeds proper achter te laten.
o GSM’s horen niet thuis op training en wedstrijden. Deze worden thuis gelaten of bij aankomst
afgegeven aan de trainer of afgevaardigde.
o Ook waardevolle voorwerpen laten we best thuis: de club is immers niet verantwoordelijk
voor diefstal of beschadiging.
o De voertaal bij spelers en supporters op training en wedstrijden is Nederlands. Zo weet
iedereen van elkaar wat er verwacht wordt en worden er misverstanden vermeden.
o Bij kwetsuur op training of wedstrijd kan je een ‘aangifte van ongeval’ formulier laten
invullen door de behandelde geneesheer. Dit formulier kan je terugvinden op de website.
o Zit je met een probleem? Blijf er niet mee zitten, maar bespreek het met de trainer of
vertrouwenspersoon van HIH.

2. Training:
o We komen op tijd: dwz 10 min voor de aanvang van de training in de kleedkamer.
o Een training opstellen vergt veel tijd en het type oefening wordt mee bepaald door het aantal
aanwezige spelers. Verwittig daarom tijdig de trainer als je kind niet aanwezig kan zijn, zelfs
al is dit op de dag zelf.
o De trainer bepaalt per ploeg of douchen na een training verplicht is. Na een wedstrijd is dit
wel verplicht. Pik uw kind ook tijdig op na een training.
o Probeer uw kind aan zoveel mogelijk trainingen te laten deelnemen: het bevordert de
spelprogressie van je kind en het versterkt het groepsgevoel binnen de ploeg. Bovendien
motiveert een grote opkomst onze trainers enorm!
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3. Wedstrijd:
o Je wordt wekelijks verwittigd van de speelkalender. Graag ook tijdig
bericht of je kind aanwezig kan zijn. We verwachten telkens een bevestiging. Zo vermijden we
misverstanden.
o De trainer beslist of we 45 of 60 minuten voor de start van de wedstrijd samenkomen.
o Fairplay! We houden ons aan de spelregels en hebben respect voor onze ploegmaats, de
tegenstrever, scheidsrechter, officials en supporters
o Het is ENKEL de trainer die de ploeg opstelt en coacht.
o Na de wedstrijd wordt er samen gedoucht en verlaten we als groep de kleedkamer. Indien je
kind eerder moet doorgaan, bespreek je dit met de trainer.

4. Ouders/ Supporters:
o Bij Hand in hand hebben we nu eenmaal de beste supporters van de hele wereld! Dit komt
omdat ze weten dat spelplezier centraal staat. Supporters van HIH zijn enthousiast en
moedigen niet alleen hun zoon/dochter in het Nederlands, maar ook de medespelers van de
ploeg aan. Onze supporters weten dat de kinderen het al soms moeilijk genoeg hebben met de
bal, zichzelf en de tegenstander. De richtlijnen worden gegeven door de trainer en onze
supporters weten dat deze kunnen afwijken van hoe zij voetbal zien. Ook analyses achteraf
laten ze over aan de trainer zodat ze geen extra druk op hun kind leggen. Bovendien weten
onze supporters dat de scheidsrechter tijdens de wedstrijd het laatste woord heeft. Ook al delen
ze zijn mening niet, ze blijven steeds beleefd! Tot slot beseffen onze supporters dat het
belangrijk is om hun kind, kind te laten zijn en gaan ze hun kind ook niet straffen door
hem/haar voetbal te ontnemen.

5. Financieel:
o Betaal het lidgeld op tijd om in orde te zijn met verzekering ed.
o Bedankt om rekening te houden met onze steunacties en activiteitenkalender. Enkel als deze
acties succesvol blijven, kunnen we het lidgeld voor iedereen democratisch houden.
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