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Inleiding 
Als club streeft KSK Oosthoven er naar om met de eigen jeugd een vlotte doorstroming te realiseren 
naar het eerste elftal van KSKO. Plezier in het spel, goede faciliteiten en een optimale en 
kwaliteitsvolle jeugdopleiding zijn hierbij de steunpilaren. 
 
Het welslagen van dit project zal echter van zowel het bestuur, trainers en begeleiders als spelers en 
ouders een inspanning vergen. Een goede communicatie en samenwerking tussen hoofd- en 
jeugdbestuur enerzijds en tussen de trainers, begeleiders en ouders anderzijds zijn van fundamenteel 
belang. Hun betrokkenheid bij de uitgestippelde strategie en beleidskeuzes die worden gemaakt, 
vormen het draagvlak om de club op een stabiele manier verder uit te bouwen. Om die reden heeft 
KSKO een aantal leefregels voor zowel de spelers als ouders in volgend charter gegoten. KSKO vindt 
het zeer belangrijk dat ouders en spelers deze gedragscode aanvaarden waarbij WEDERZIJDS 
RESPECT voor de club, trainers, mede- en tegenspelers, scheidsrechters en supporters centraal 
staat. 
 

Spelers 
De spelers zijn het uithangbord van onze club. KSKO vraagt dan ook dat de spelers volgende 
leefregels respecteren: 
 
 Spelers gedragen zich sportief ten overstaan van mede –en tegenspelers en tonen respect 

voor de trainer, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechter en supporters 
 

o Na een wedstrijd wordt een hand gegeven aan de tegenspelers en scheidsrechter 
o Spelers trekken de neutraliteit en integriteit van de wedstrijdleiding niet in twijfel 
o Iedere speler zet zich 100% in, voetbal is een teamsport 
o Spelers respecteren de beslissingen van trainers en begeleiders 

 
 Spelers zorgen ervoor dat ze op tijd aanwezig zijn op wedstrijden en trainingen 

 
o Bij verhindering voor een wedstrijd of training vragen wij de spelers om hun 

afwezigheid tijdig te melden bij de trainer 
 

 Elke vorm van negatief gedrag, pesten of fysiek en/of verbaal geweld wordt door de club niet 
getolereerd en zal door de trainer en/of afgevaardigde worden bestraft in samenspraak met 
de jeugdcoordinator en de respectievelijke ouders  
 
De opgelegde sanctie kan afhankelijk van de aard en ernst van de feiten variëren van een 
waarschuwing, een schorsing voor één of meerdere speeldagen tot een definitieve 
verwijdering uit de club 
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 Sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Youtube, ...) zijn niet meer weg te 
denken uit onze samenleving en zijn dan ook, indien verantwoord gebruikt, een ideaal 
communicatieforum om onze club alsook haar leden op een positieve manier in de kijker te 
plaatsen. Bij misbruik kunnen sociale media helaas een negatieve impact hebben op het 
imago van de club en haar leden. Wij zouden de spelers er dan ook op attent willen maken 
dat 
 

o Gebruikers van sociale media persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud en 
beeldmateriaal die zij publiceren 

o Het niet is toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren 
o Zij steeds respectvol dienen om te gaan met online communicatie 
o Het niet is toegestaan om seksistische en/of racistische uitspraken te publiceren 
o Het niet is toegestaan om compromitterende of privacygevoelige foto’s en/of video’s 

te publiceren. Het gebruik van een gsm of fotocamera is dan ook verboden in de 
kleedkamer 

 
Misbruik van deze regels zal door KSKO in samenspraak met de ouders bestraft worden. De 
sanctie kan afhankelijk van de aard en ernst van de feiten variëren van een waarschuwing, 
een schorsing voor één of meerdere speeldagen tot een definitieve verwijdering uit de club  
 

 Spelers hebben respect voor de accommodatie, terreinen en trainingsmateriaal die hen ter 
beschikking worden gesteld zowel thuis als op verplaatsing 
 

 Spelers kloppen na een wedstrijd of training hun voetbalschoenen niet uit in de kleedkamer, 
gang of kantine en dit zowel thuis als op verplaatsing 
 

 Zowel thuis als op verplaatsing mogen de spelers niet met voetbalschoenen in de kantine 
 

 Spelers bewaren zowel thuis als op verplaatsing de orde in de kleedkamer. Voor en na een 
training of wedstrijd bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk 
 

 Er wordt zorg gedragen voor de uitrustingen, na de wedstrijd worden de voetbaltenu’s 
verzameld en binnengebracht bij de materiaalverzorger van KSKO  
 

 Zorg ervoor dat tijdens de trainingen je kledij steeds in orde en aangepast is aan de 
weersomstandigheden (regenjas, trainingsvest, handschoenen, ...) 
 

 Scheenbeschermers zijn verplicht tijdens de trainingen en wedstrijden 
 

 Douchen is verplicht na iedere wedstrijd. Ook na een training raden wij aan om op de club te 
douchen. Verzorg je lichaam, gebruik zeep en badslippers 
 

 Zowel tijdens de trainingen als wedstrijden is het dragen van sieraden (horloge, armband, 
ketting, oorbellen, piercing, …) niet toegestaan om eventuele blessures voor jezelf als je 
mede- en tegenspelers te voorkomen 
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 Spelers brengen geen onnodige waardevolle voorwerpen (iPad, ...) of grote hoeveelheden 
geld mee naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of eventuele 
beschadiging 
 

 Het is verboden voor spelers onder de 16 jaar om te roken en alcohol te nuttigen. In de 
kantine en kleedkamers mag niet gerookt worden 

 
 De club onderschrijft een nul-tolerantie t.o.v. het gebruik en verdeling van stimulerende of 

verdovende middelen (drugs). Enig vermoeden van gebruik of verdeling van drugs zal grondig 
onderzocht worden en bij bevestiging kan het respectievelijke lid uitgesloten worden uit de 
club 
 

 Vanaf U15 is een geldig paspoort verplicht af te geven tijdens de wedstrijden 
 

Ouders 
Voor het goed functioneren van de club zijn er ook voor de ouders een aantal richtlijnen opgesteld 
waarvan KSKO verwacht dat deze gerespecteerd worden: 
 
 Ouders hebben een voorbeeldfunctie langs de zijlijn en gedragen zich dus als echte 

supporters 
  

o Negatieve reacties en tussenkomsten van de ouders op trainingen en wedstrijden 
worden niet getolereerd 

o We respecteren de mening van iedereen, maar enkel de trainers en sportieve staf 
zijn verantwoordelijk voor de ploegopstelling, wissels en taktiek. Laat het geven van 
instructies tijdens de wedstrijden dan ook over aan de trainer 

o Heb respect voor de scheidsrechters, trainers, mede- en tegenspelers. Vermijd kritiek 
en ga niet in discussie met andere supporters 

o Moedig steeds de hele ploeg aan en heb niet enkel oog voor je eigen zoon of 
dochter. Positieve aanmoedigingen en feedback, ook na verlies,  zijn bevorderlijk 
voor het zelfvertrouwen, spelplezier, de algemene teamspirit en creativiteit van de 
spelers 
 

 Met sportieve problemen kunnen de ouders steeds terecht bij de trainer. Komen ze niet tot 
een vergelijk, dan kan een afspraak gemaakt worden met de respectievelijke afgevaardigde 
en/of jeugdcoördinator 
 

 Ouders zorgen ervoor dat hun zoon of dochter tijdig aanwezig is zowel op de trainingen als 
de wedstrijden en dat hun zoon of dochter ook weer op tijd wordt afgehaald 
 

o Ouders verwittigen de trainer op voorhand als hun zoon of dochter niet aanwezig 
kan zijn op de training of de wedstrijd 
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 De kleedkamer is enkel toegankelijk voor de spelers, trainer en de afgevaardigden. Ouders 
zijn dan ook niet toegelaten in de kleedkamers, met uitzondering voor de U6 tem U8 spelers 
waarbij maximaal één ouder (voogt, grootouder of verantwoordelijke) per kind mag 
aanwezig zijn  
 

 Ouders zijn niet toegelaten in de neutrale zone en bevinden zich steeds achter de omheining 
 

 Probeer zoveel mogelijk de voetbalkledij van je zoon of dochter van voor- en familienaam te 
voorzien. Na bijna elke training en wedstrijd blijven kledingstukken in de kleedkamer achter. 
Zonder kenmerk kunnen deze niet meer aan de eigenaar terugbezorgd worden 
 

 Ouders voldoen tijdig aan de financiële verplichtingen zoals het betalen van het lidgeld 
 

 Wij vragen aan de ouders, net zoals aan de trainers en afgevaardigden, om op de trainingen 
en wedstrijden niet te roken in het bijzijn van de spelers. In de kantine en kleedkamers mag 
niet gerookt worden 
 

 Indien de ouders spelers vervoeren dan vragen wij om de verkeersregels en regels inzake 
alcoholverbruik te respecteren 
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