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1. De trainer stelt zich ter beschikking van de club en de jeugdspelers van K. Racing Waregem, gedurende het volledige 

voetbalseizoen. 

 
2. De trainer heeft na inzage van de richtlijnen van zijn functie bij de club K. Racing Waregem, deze overeenkomst gelezen en 

goedgekeurd 

 
3. De trainer kan in gebreke gesteld worden wanneer hij zijn overeenkomst niet naleeft en dit met onmiddellijke stopzetting 

van uitbetaling van alle vergoedingen. 

 
4. De trainer heeft een groot aantal verantwoordelijkheden: 

(zie takenpakket) 
 

5. De trainer van onderbouw (Soccers, U7, U8) stelt spelvreugde (FUN), individuele ontwikkeling (FORMATION) en gelijke 

speelkansen (resultaat van ondergeschikt belang) centraal in hun training en wedstrijd. 

 
6. De trainer van middenbouw (U9, U10, U11, U12) stelt spelvreugde (FUN), individuele ontwikkeling (FORMATION) en gelijke 

speelkansen (resultaat van ondergeschikt belang) centraal in hun training en wedstrijd. 

 
7. De trainer van bovenbouw (U13, U14, U15, U16 en U17 + postformatie) stellen collectiviteit, zonevoetbal, 

winnaarsmentaliteit en “empowerment” (lifestyle) centraal in hun training en wedstrijd. 

 
8. De trainer aanvaardt winnen en verliezen maar draagt teamspirit, discipline en Fair Play hoog in het vaandel. 

 
9. De trainer volgt deze raadgevingen in de praktijk: 

- De jonge voetballer centraal plaatsen in zijn opleiding 

- Communiceren met zijn spelers/ploeg 

- Veeleisend maar verdraagzaam zijn 

- Op het juiste moment (en in samenspraak met de leidinggevende) gepast ingrijpen 

- Inleven in de wereld van het kind 

- De jonge voetballer de kans geven om zich te uiten 

- Vertrouwen geven en gerust stellen 

- Altijd een voorbeeldfunctie uitoefenen en positief ingesteld zijn 

- Enthousiasme uitstralen 

 
10. De trainer draagt zorg voor het materiaal (ballen, hesjes, dopjes, … ) die hij bij aanvang van het seizoen 2019-2020 ontvangt. 

Bij beschadigingen of ernstige tekortkomingen zal hij eventuele kosten op het einde van het seizoen vergoeden. 

 
11. Deze overeenkomst heeft betrekking op het seizoen 2019-2020 

Naam   : …………………………………………………………………………… 

Team  : ……………… 

Datum   : .............................. 

Handtekening (+ vermelden: "gelezen en goedgekeurd") : 

 


