CHARTER KFC EENDRACHT ZOERSEL
1. De missie van onze club
Het bestuur wenst kinderen, jongeren en volwassenen de gelegenheid te bieden
om te voetballen, ongeacht hun huidkleur, geslacht, cultuur of geloof.
Daarbij willen wij als club sportieve ambities verenigen met samenhorigheid,
vriendschap en gezelligheid. Wij willen ook niet-voetballers nauw bij het clubleven
betrekken. Zo willen bestuur, spelers, trainers, begeleiders, sponsors en
sympathisanten samen een hechte warme gemeenschap vormen waar iedereen
zich thuis kan voelen.

2. Onze krachtlijnen
Iedereen die zich wil engageren in onze gedragscode is welkom in onze club. Wij
willen toegewijde en bekwame trainers en begeleiders selecteren die uiteraard oog
hebben voor het sportieve, maar die ook opvoedkundige kwaliteiten hebben. Onze
club wil in zulke mensen investeren omdat zij een cruciale rol vervullen bij het
bereiken van onze doelstellingen.
Wij vinden een open communicatie tussen alle geledingen essentieel. Daarom
willen wij vanuit het bestuur informatie geven omtrent die zaken die iedereen die
interesse heeft in ons clubleven aanbelangen.
Wij willen als club toonaangevend zijn en ons naar buiten toe ook zo profileren.
Daarom stellen wij een gedragscode op, die door iedereen binnen de club,
bestuur, spelers, begeleiders, ouders moet gerespecteerd worden. Deze
gedragregels zullen wij toelichten in deze brochure en zal ook terug te vinden zijn
op onze website van de club.
Wij willen geen scheidingslijn tussen seniors- en jeugdploegen. We willen onze
jeugdspelers aanmoedigen om naar onze seniors te komen kijken.
Het engagement van ouders en grootouders is voor onze vereniging van
levensbelang. Hun aanwezigheid op de wedstrijden en op de activiteiten van de
club is niet enkel een blijk van interesse voor hun eigen kind/kleinkind, maar laat
onze club toe financieel te investeren in een verbetering van onze
sportinfrastructuur, kledij, trainingsmateriaal,…
Wij willen inspanningen leveren om de samenwerking met andere verenigingen in
onze gemeenste te bevorderen. Op die manier willen wij onze verbondenheid met
de Zoerselse leefgemeenschap duidelijk maken.
Onze financiële draagkracht wordt in grote mate bepaald door sponsoring. Wij
willen onze appreciatie voor deze mensen hoog in het vaandel dragen.

3. Onze gedragscode
3.1 Wat verwachten wij van onze spelers?
Respect:
Eerbied voor trainers, begeleiders en andere helpers, maar ook voor de
medespelers. Dit moet leiden tot een vriendschappelijke omgang waarbij elke vorm
van pesterij uit den boze is
We hebben respect voor de accommodatie, de omgeving en het materiaal den
onze club, maar ook voor de andere clubs.
We tonen eerbied voor de scheidsrechters, de spelregels en de tegenstrevers.
Sportiviteit:
We leren omgaan met winst en verlies tegenover medespelers, tegenstrevers,
scheidsrechters en supporters.
Stiptheid:
Binnen het kader van een succesvolle jeugdopleiding is het belangrijk dat er
afspraken worden gemaakt met de jeugdspelers. Deze afspraken zullen de
trainers en hun begeleiders doorgeven aan hun spelers in het begin van het
seizoen.
Sporten op een gezonde manier:
We willen dat iedereen streeft naar een gezonde sportbeoefening. Hierbij denken
we aan een gezonde voeding en aandacht voor een goede verzorging bij een
blessure of het herstel hiervan.
Wij zweren elk gebruik van verboden stimulerende middelen of drugs af.

3.2 Wat verwachten wij van onze ouders?
Als club trachten wij een goede omgeving te creëren waarin onze jeugdspelers
zich sportief kunnen ontwikkelen. We willen een zekere kwaliteit aanbieden en dit
kan alleen met een positieve samenwerking en medewerking van de ouders.
Wij staan open voor positief ingestelde supporters naast onze velden. We
moedigen positief aan en uiten geen kritiek op andere spelers, scheidsrechters en
trainers. Ouders bepalen mee de naam van club waarvoor ze zich engageren en
inzetten.
Als ouders vragen hebben kunnen ze steeds terecht bij de trainer en/of coördinator
voor een gesprek.

3.3 Wat verwachten wij van onze trainers en begeleiders?
Collegialiteit:
Ten overstaan van de andere trainers moet de overtuiging leven dat wij aan
hetzelfde touw trekken.
Verantwoordelijkheid:
Onze trainers en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie en moeten zich bewust
zijn van hun verantwoordelijkheid als vertegenwoordigers van onze club.
Respect:
Onze trainers en begeleiders hebben eerbied voor de spelers en de supporters
van onze ploeg, maar ook van de andere ploegen.
Zij zien erop toe dat elke vorm van pesterij uit den boze is, vestigen de aandacht
op het respectvol omgaan met de accommodatie en materiaal van de club. Zowel
onze club als de andere clubs waar we op verplaatsing gaan.
Onze trainers en begeleiders gaan respectvol om met de scheidsrechters en tonen
begrip voor de beslissingen die zijn genomen.
Sportiviteit:
Onze trainers en begeleiders kunnen omgaan met winst en verlies. Iedereen wint
graag, maar het is even belangrijk dat we kunnen omgaan met verlies.
Stiptheid:
Onze trainers en begeleiders zijn het voorbeeld voor de spelers en houden zich
aan alle gemaakte afspraken en komen zeker en vast steeds op tijd.
Sporten op een gezonde manier:
Wij willen dat iedereen streeft naar een gezonde sportbeoefening. Hierbij denken
wij aan een gezonde voeding, het opmerken van blessures (preventief) en oog
hebben voor de goede verzorging van blessures. (curatief)

3.4 Wat mogen spelers, trainers, begeleiders en sympathisanten van de club
van het bestuur verwachten?
Het bestuur wil luisteren naar wat er leeft in de club. We staan open voor
opmerkingen, kritische bedenkingen en suggesties die de werking van onze club
kunnen verbeteren. Deze kunnen altijd bezorgd worden aan onze jeugdcoördinator
(kevin.aertbelien@telenet.be)
Het bestuur wil zoveel mogelijk informatie verspreiden naar iedereen. Hiervoor
gebruiken wij onze eigen website (www.kfcezoersel.be), het infobord in onze

kantine en vanzelfsprekend ook onze trainers en begeleiders.
Door het organiseren van diverse activiteiten wil het bestuur de clubgeest
bevorderen.

4. Onze sportieve visie
4.1 De jeugdwerking
In de categorieën van duiveltjes (U6-U9), pre-miniemen (U10-U11), miniemen
(U12-U13) moeten onze spelers in de eerste plaats het plezier in het voetbalspel
ervaren! FUN staat hier centraal!
De voetbalbond zelf organiseert geen klassement en de resultaten zijn hier dan
ook van ondergeschikt belang. De periode beschouwen wij al een kennismaking
met het voetbal
*samen in groep en als ploeg functioneren
*de basisregels van het voetbal onder de knie krijgen en respecteren
*de basistechnieken van het voetbal onder de knie krijgen
*coördinatie en beweging van het lichaam verder ontwikkelen
*In de categorieën van de duiveltjes (U6-U9) worden er geen selecties van
getalenteerde ploegen en minder getalenteerde ploegen. De ploegen worden
ingedeeld op leeftijd. Iedereen speelt evenveel.
*Vanaf de categorieën pre-miniemen (U10) en ouder gebeurt de ploegindeling op
basis van een kwalitatieve selectie door de betrokken trainers. Iedereen heeft recht
om minstens 50% van de totale speeltijd. (gezien over het hele seizoen)
*Vanaf de categorieën van knapen (U15) en ouder bestaat er een competitie met
klassement.. Ook op deze leeftijd gebeurt de ploegindeling op basis van een
kwalitatieve selectie door de betrokken trainers.
Wij wensen in geen geval dat er enige vorm van discriminatie of van meer- of
minderwaardigheid de kop opsteekt. Ook voor, op voetbalgebied, minder
getalenteerde jongen is er in onze club een volwaardige plaats.
Iedereen heeft recht om minstens 50% van de totale speeltijd. (gezien over het
hele seizoen)

4.2 Het eerste elftal
Wij maken er een prioriteit van om onze getalenteerde jongeren te laten
doorstromen naar ons eerste elftal. Zo blijft ons fanionteam geworteld in onze
eigen leefgemeenschap en blijft er herkenbaar voor onze eigen supporters. Ons
eerste elftal is het uithangbord voor de doorstroming van onze eigen jeugd.

5. Besluit
Voor de uitvoering van dit charter willen wij als bestuur de verantwoordelijkheid
nemen. U mag ons steeds aanspreken over de toepassing van onze visie binnen
de club.

