
  
“Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar 
aanspreken op ongewenst gedrag” 

Gedragscode voor Ouders/verzorgers 

 Forceer je zoon of dochter niet om deel te nemen aan een sport waarin ze niet geïnteresseerd 

zijn. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 

 Leer uw kind dat de spelregels en gedragsregels afspraken zijn, die nagekomen moeten 

worden. 

 Geef blijk van belangstelling voor uw kind. Probeer zoveel mogelijk aanwezig bij de 

wedstrijden te zijn.  

 Moedig uw kind positief aan zodat hij zich beter inzet.  

 Steun je kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd 

heeft verloren. 

 Bedenk dat je kind niet de enige speler in het veld. Toon enthousiasme over goed spel van 

teamgenoten van uw kind en ook van het gastteam. 

 Beloon een kind niet met geld voor het maken van doelpunten. Dit komt de ontwikkeling van 

uw kind als speler niet ten goede. Overleg met de trainer  

 Laat het coachen aan de trainer/coach over. 

 Respecteer het werk van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun 

tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. Overweeg eens om zelf als 

vrijwilliger actief te worden bij de club. 

 Kies altijd een positieve insteek bij je contacten met trainer van u kind. Hebt u opmerkingen of 

kritiek, praat er dan over met de trainer van uw kind. en/of een van de bestuursleden. 

 Spreek elkaar aan op wangedrag en steun mensen die anderen aanspreken op hun 

wangedrag. 

 Neem uw verantwoordelijkheid voor het vervoer van het team naar uitwedstrijden en volg het 

opgestelde rijschema. Onvoorziene omstandigheden maken het soms onmogelijk, maar zorg 

er dan voor dat dit zo spoedig mogelijk gemeld wordt. 

 Zorg er voor dat uw kind op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijden. 



  
“Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar 
aanspreken op ongewenst gedrag” 

 Zorg er voor dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd. 

 Kritiek, op- of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie melden bij de 

desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging! 

 Wees vriendelijk, beleefd en hulpvaardig voor de trainer, teamgenoten van je kind en onze 

gasten. 

 Toon ook waardering voor mooie acties of doelpunten van de tegenstander en teamgenoten 

van je kind. 

 Voldoe de contributie op tijd. 

 

Ouders zijn voor hun kinderen een voorbeeld. Als zij zich aan afspraken over gedrag houden, dan 

is de kans groot dat het kind dat ook doet.  

 

 


