
 

www.handinhandturnhout.be 

Charter Trainers Hand in Hand 
 
 
ALGEMEEN  
 

1. Elke trainer is minimum 30 minuten voor aanvang van de training op het complex om het 
trainingsgedeelte klaar te zetten. 

2. Bij afwezigheid probeert de trainer zelf voor vervanging te zorgen en brengt hij/zij het 
bestuur tijdig op de hoogte. 

3. Elke trainer is verantwoordelijk voor het oefenmateriaal (ballen, goals op zijn plaats 
zetten, …) en voor het correct wegbergen van genomen trainingsmateriaal. 

4. Indien spelers na de training douchen, worden ze geacht na 20 minuten klaar te zijn om 
huiswaarts te keren, en dit volgens de kortst mogelijke weg (verzekering). De trainer 
controleert de kleedkamer en of de spelers veilig huiswaarts vertrekken en/of afgehaald 
worden door de ouders.  

5. Enkel de jeugdcoördinator of sportief coördinator is bij machte om trainingen af te 
gelasten.  

 
 
ATTITUDE  
 

1. De trainers zijn op de hoogte van het charter voor de jeugd/ouders en zijn mee 
verantwoordelijk van het correct naleven ervan. Zij hebben zelf een voorbeeldfunctie om 
de punten die hierin staan na te leven: respect, geen racisme, correct taalgebruik, niet 
roken tijdens trainingen, groeten van spelers etc. 

2. De trainer is verantwoordelijk voor een goede en correcte communicatie naar de ouders 
toe. Dit kan eventueel in samenwerking met de jeugdcoördinator.  

3. Als de trainer een probleem heeft, van welke aard ook, contacteert hij de sportief 
verantwoordelijke, vertrouwenspersoon of bestuur. Problemen zijn er om opgelost te 
worden. 

4. Bij onze club gaan spelplezier en spelprogressie Hand in Hand. Daarom behandelen de 
trainers elke speler als evenwaardig en met het nodige respect. Elke speler die bij 
aanvang van het seizoen wordt toegewezen aan een ploeg heeft recht op een opleiding. 
Opleiding primeert steeds op sportieve prestaties. Voor elke speler wordt er geprobeerd 
een opleiding op niveau te zoeken zodat spelplezier behouden blijft.  

5. ”Fun”, positieve coaching, spelers betrekken bij het vinden van oplossingen in 
oefeningen, open communicatie, uitdagende oefeningen en aanmoedigen staan centraal 
in trainingen. 

6. Het is de verantwoordelijkheid van de trainer om problemen met ouders en spelers te 
melden. Indien nodig, kan de hulp van de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld 

7. Bij activiteiten die georganiseerd worden door de club wordt een onvoorwaardelijke 
medewerking gevraagd van de trainers. Deze activiteiten zijn broodnodig voor het 
voortbestaan en de algemene werking van de club te ondersteunen.  

8. Op geen enkele manier kan de club, trainers of spelers via de sociale media, gedrag of 
uitspraken in diskrediet gebracht worden. De club eist hier onvoorwaardelijke loyaliteit.  
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9. Discipline in een ploegsport is belangrijk en de trainer legt dit uit aan zijn spelers: te 
weinig komen trainen, geen inzet of storend gedrag tijdens de training kan niet en kan 
gevolgen hebben (bv. speelminuten). 

10. Winnen en verliezen doen we als een team en de trainer is daar onderdeel van.  
 


