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Elke ouder vertrouwt zijn kind toe aan de trainers en begeleiders binnen onze club K. Racing Waregem en daar zijn 
wij blij mee. Al onze medewerkers staan klaar om elk kind op een verantwoorde en sportieve manier te begeleiden 
voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden. 

 
Om de toekomst van de club te verzekeren hebben alle medewerkers (bestuursleden, coördinatoren, trainers en 
begeleiders, vrijwilligers, …) de intentie om een goed en waardevolle structuur van de werking uit te bouwen. Dit kan 
echter alleen maar slagen indien alle ouders mee aan deze kar trekken. 

 
Daarom werd er ook een gedragscode voor de ouders opgesteld en werden ze hiervan op de hoogte gebracht bij de 
openingsvergadering. 
 

• Ouders / supporters hebben respect voor de tegenstander en de beslissingen van de trainer inzake de 
opstellingsplaats en –tijd van de spelers tijdens de wedstrijden.    

• Moedig uw zoon of dochter en zijn medespelers gerust aan, maar blijf altijd positief, ook bij verlies of 
tegenover de tegenstander en ga niet in discussie met supporters van de tegenpartij of de scheidsrechter 

• Elke speler en zijn ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via het aanspreekpunt, de trainer,  de 
jeugdcoördinator of lid van het bestuur bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten 
zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen. 

• Voetbal is een teamsport. We verwachten dat onze spelers dan ook zoveel mogelijk aanwezig zijn op 
trainingen en wedstrijden 

• Indien u kind toch niet aanwezig kan op een wedstrijd of training, verwittig dan zeker tijdig de trainer. 

• Zorg ervoor dat de sportkledij van uw kind gemerkt of naamgetekend is. Zo kunnen we verloren voorwerpen 
tot een minimum beperken. 

• De ouders worden verzocht aangepaste kledij aan de weersomstandigheden mee te geven.  Vanaf 1 
november tot 1 maart bestaat de trainingskledij uit een lange trainingsbroek en trainingstrui met lange 
mouwen. Omdat de temperatuur dan normaal onder de 10°C is. 

• Ouders worden om organisatorische redenen niet toegelaten in de kleedkamers behalve bij de spelertjes van 
de Soccers en U7  

• De club dankt ouders / supporters die meewerken en/of deelnemen aan zo veel mogelijk activiteiten  
georganiseerd door de club. 

 
 
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen 
volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dien onderstaande zaken apart genoemd te 
worden 

 
o Alcohol en tabak zijn middelen die de gezondheid schaden. Gebruik ze met mate. Wees ervan 

bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de 

kinderen 

o Het is ten strengste verboden te roken in en op het veld of in de kleedkamers 

o Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een 

veld/complex verbod 

o Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook 

wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding geven tot sancties 

 
 


