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12 x Ouder @ SKV
•

Motiveer en help je kind(eren), samen met ons, om zich het SKV-gedragscharter eigen te maken

•

Jonge kinderen zijn van u afhankelijk om tijdig op wedstrijden en trainingen aanwezig te zijn. Help hen daar dan ook bij.

•

Toon positieve belangstelling , steun uw kind in zijn sportkeuze en tracht zelf zo veel mogelijk aanwezig te zijn.

•

Maak uw kind duidelijk, dat sporten meer is dan winnen of verliezen, het gaat ook om spelvreugde, teamspirit, vriendschap
en samenwerking.

•

Ontwikkeling vraagt geduld; breng dit over op je kind en ga hier zelf rustig mee om.

•

Applaudisseer voor goed spel, ook voor dat van andere kinderen en blijf rustig en positief wanneer het even minder gaat.

•

Uw aanwezigheid als fan wordt uitermate geapprecieerd. Wees er u echter wel van bewust, dat u te allen tijde ook een
uithangbord bent voor onze club. Respectvol gedrag t.o.v. SKV-medewerkers, spelertjes, ouders, tegenstanders,
scheidsrechter, etc… wordt dus ook van jullie verwacht. Bij sterke inbreuk hiertegen houdt de club zich het recht voor u de
toegang tot de club te ontzeggen.
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•

Aanmoedigen mag / moet, coachen laat je echter over aan de daartoe aangestelde clubmedewerkers.

•

Ouders betreden de velden nooit. Trainingen of wedstrijden worden gevolgd vanop de daartoe voorziene zones.

•

Ouders zijn tevens niet toegelaten in het kleedkamercomplex (met uitzondering van de ouders van U6 en U7 die hun kinderen
helpen tijdens het aankleden voor, of het douchen na de training). Help en moedig je kind echter aan zich zo zelfstandig
mogelijk klaar te maken.

•

Vertrouw het plan van ontwikkeling dat we voor uw kind en de ploeg waarvan het deel uitmaakt hebben uitgetekend. Niet
iedere beslissing zal bijgevolg door clubmedewerkers gemotiveerd dienen te worden.

•

Indien u toch structurele problemen vaststelt en daarover met de coördinatie een gesprek wil inplannen dan kan u die vraag
daartoe stellen via info@skvlezenbeek.be
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