VERENIGINGS AFSPRAKEN & GEDRAGSREGELS

FC BERGHUIZEN
Verenigingsregels

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de
voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!
Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze verenigingen opgesteld.

Algemene Verenigingsafspraken
Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

• Iedereen is welkom
• Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
• Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
• Wij laten de kinderen hun spel spelen
• Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
• Als er problemen zijn, bespreken we dat met elkaar
Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!

Gedragsregels ouders
Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier
aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig!

		
		

		

		

• Geef blijk van BELANGSTELLING, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of dochter.
• Wees ENTHOUSIAST stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.
• STEUN uw kind en geef geen negatieve kritiek als er een fout wordt gemaakt of een wedstrijd wordt verloren.
• De scheidsrechter doet ook zijn best. Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek
nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
• Laat het coachen over aan de trainer en/of leiders. Erken de waarde en het belang van deze vrijwilligers binnen
de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
Gebruik
geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.
•
Leer
uw
kind
dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
•
• Blijf altijd POSITIEF, juist bij verlies. Wordt niet boos, de volgende keer beter.
• Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook
verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.
Als
• uw zoon/dochter talent heeft, wordt dat wel opgemerkt.
• Blijf als ouder achter of tegen de omheining staan. Ga niet direct aan de rand van het speelveld staan.
Ook niet naast het doel.
Heeft
u op- of aanmerkingen ten aanzien van de begeleiding van het team van uw zoon/dochter, wendt u dan rechtstreeks
•

		

tot de betreffende trainer of leider. Is dit niet mogelijk neem dan contact op met een lid van de afdeling Voetbalzaken of

		

het Jeugdbestuur.

