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HUISREGELS VOOR DE 

 

Jeugdouder 
 
 

 
 

I. Algemeen 

o Sportende kinderen hebben goede begeleiding van hun ouders nodig. Het gaat om de hobby 
van uw kind. 

o Voetbal is geen makkelijke sport; wees realistisch in uw verwachtingen.  
o Een echt talent werkt ook hard (winners never quit and quitters never win). 
o De trainer is geen tovenaar. Hij volgt een opleidingsplan en werkt zodoende aan de 

ontwikkeling van de speler en van het team. Dit staat boven het wedstrijdresultaat. 
o De scheidsrechter is een mens en dus niet onfeilbaar.  
o Stel u positief op tegenover de club en zijn vrijwilligers; zonder hen helemaal geen voetbal. 

II. Afspraken 

o Blijf kalm en volg uw gezond verstand, zodat het meeste van wat volgt overbodig is. 
o Help uw kind en zijn ploeg bij het vervoer naar uitwedstrijden. 
o Blijf in uw rol als ouder en zorg mee voor een positieve sfeer rond het veld, ook wanneer de 

tegenstrever daar misschien niet bij helpt. 
o Stimuleer uw kind en de ploegmaats in hun acties. Niet geprobeerd is niet geleerd! 
o Verbijt uw frustratie bij balverlies of een tegendoelpunt. Reageer u niet af op uw kind of op 

ploegmaats. 
o Blijf weg uit de kleedkamergang en de neutrale zone.  
o Op en rond het kunstgrasveld is het verboden te roken. 
o Communiceer open en tijdig met de trainer bij verwachte onbeschikbaarheid. 
o Blijf tijdens wedstrijden en/of trainingen altijd achter de omheining; betreed nooit het veld 

en benader nooit de scheidsrechter op het veld. 

 

 

 

Contact 

Sportlaan 30 – 3400 Landen 

secretariaat@fclanden.be 

www.fclanden.be 

IBAN BE42 1030 1326 8254 

BTW BE 0411.636.722 
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Elke jeugdouder wordt geacht kennis te hebben genomen van 
deze huisregels en ernaar te handelen. 
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o Bedenk dat de club door de bond fiks kan worden beboet wegens “houding supporters” en 
dat elke supporter persoonlijk door het Bondscomité kan worden opgeroepen; persoonlijke 
boetes van de KBVB aan een “supporter” zal de club op de betrokkene verhalen. 

o Zorg dat uw kind zich leert “verzorgen”: voeding, nachtrust (op tijd in bed en geen sociale 
media in de late uurtjes).  

o Zorg dat uw kind “administratief” in orde is met aansluiting, lidgeld en sportpakket.  
o De infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing, wordt gerespecteerd.  
o Geen enkele vorm van discriminatie of racisme hoort thuis in onze club. Respect is de 

basisvoorwaarde: zowel voor de spelers, trainers, afgevaardigden en supporters van de 
eigen ploeg als die van de tegenstander, evenals voor de scheidsrechter. 

o Bent u het ergens niet mee eens: stel u constructief op en spreek in de eerste plaats uw 
afgevaardigde aan. Via de afgevaardigde kan elk punt onder de aandacht worden gebracht 
van – achtereenvolgens – de bouwcoördinator, de TVJO en het bestuur.  

o Bij herhaald negatief gedrag jegens de club kan het bestuur, in samenspraak met de TVJO, 
het lidmaatschap eenzijdig beëindigen. 

o Daarentegen: de ouder begrijpt dat een verenigingswerking ook sterk steunt op vrijwilligers 
en helpt waar mogelijk mee bij evenementen die de club organiseert; dit zal ten zeerste 
worden gewaardeerd.   
 

III. Kennisneming 

Dit reglement wordt via mailing ter beschikking gesteld van de jeugdouder en tevens gepubliceerd 
op de website van de club. Aldus wordt elke jeugdouder geacht ervan kennis te hebben genomen. 
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