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Richtlijnen spelers - engagementsverklaring 

 

Geachte, 

 

Ouders zijn in de 1ste plaats verantwoordelijk voor de waarden en normen van hun kind en het engagement t.o.v. KFC 

Turnhout en in de 2de plaats zijn ze supporter van voetbalvereniging KFC Turnhout. 

 

Als voetbalvereniging wil KFC Turnhout kwaliteit aanbieden wat betreft voetbalopleiding. Dit kan alleen met een 

positieve samenwerking en/of medewerking van de ouders. KFC Turnhout geeft dan ook aan de ouders de volgende 

handvaten mee: 

- Geef blijk van belangstelling, stimuleer uw kind om te gaan trainen, ga zoveel mogelijk naar wedstrijden van 

uw kind en bezoek ook af en toe de trainingen; respecteer trainings- en wedstrijduren door tijdig aanwezig te 

zijn. 

- Tracht minstens 3 x per seizoen mee op verplaatsing te gaan en uw diensten van ‘carpooling’ aan te bieden. 

- Wees enthousiast, stimuleer uw kind en de medespelers . Ondersteun uw kind bij de praktische organisatie 

van zijn/haar hobby. Raadpleeg de website en e-mails die de club u toestuurt , zorg voor schone kledij en 

meldt tijdig afwezigheden. 

- Gebruik geen tactische kreten t.o.v. de kinderen want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en 

de tegenstander. 

- Laat het coachen over aan de trainer en geef zelf geen aanwijzingen. Neem plaats achter de omheining. 

- Geef geen kritiek op de beslissingen van de scheidsrechter. 

- Accepteer dat ook verliezen behoort bij het voetbalspel, Geef het goede voorbeeld in taal, gedrag, 

complimentjes. 

- Geef geen kritiek op de opstelling van het team of over andere tactische beslissingen van de trainer/coach. 

- Coördinatoren zijn bij voorkeur bereikbaar per mail. 

- Tracht in geval van onenigheid te praten met een lid van de Sociale cel of een coördinator na afspraak. 

 

KFC Turnhout geeft dan ook aan de ouders de volgende geboden mee als Supporter KFC Turnhout: 

- De supporters van KFC Turnhout maken van elke sportieve wedstrijd een feest, wat ook de inzet van de match 

moge zijn. Zij houden zich aan de regels van de sport en aan de sportieve ethiek, meer bepaald ten aanzien 

van het scheidsrechtercorps, van het bestuur, van de spelers en van de supporters van de tegenstander. 

- Zij weigeren deel te nemen aan verbale discussies langs het veld t.o.v. iedereen. 

- Zij engageren zich ertoe om de infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing, te respecteren. 

- Zij weerhouden zich van elke vorm van racisme of xenofobie. 

- De supporters van KFC Turnhout, gedragen zich als ambassadeurs van het voetbal, en respecteren de 

bovenstaande richtlijnen.  

      

ALLE jeugdspelers hebben het volgende engagement t.o.v. KFC Turnhout: 

- De regels van ethiek, respect, samenwerking en cohesie te respecteren. Geen drank en drugs gebruik! 

- Trots zijn het de blauw witte clubkleuren van KFC Turnhout te dragen en voor aanvang van het seizoen het 

lidmaatschap (elke speler krijgt een aparte brief met afspraken) te betalen. 

- Zorg dragen voor eigen en andermans materialen (kledij, bezittingen, trainingsbal, kleedruimte, etc.) en te 

helpen wanneer de trainer of begeleider hem daartoe uitnodigt (kegels dragen, terrein voorbereiden, etc.). 
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- De voertaal Nederlands te gebruiken, zijn medespelers te aanvaarden en steunen, zich op een beleefde 

manier uit te drukken, de afspraken na te komen die de club, trainer en begeleider maakt voor aanvang van 

het seizoen. 

- De sportieve beslissingen van de club te aanvaarden (wissels, beurtrol, doorschuiven hogere categorieën, 

derogeren, ontwikkelingstrainingen, schorsingen, etc.) 

- Zich engageren om als scheidsrechter te fungeren vanaf de categorie U14 tijdens jeugdwedstrijden tijdens het 

seizoen. Bij inbreuk volgt een sanctie die KFC Turnhout bepaalt. 

- KFC Turnhout heeft een intern gedragscomité d.w.z. dat we na 2 verwittigingen onmiddellijk de jeugdspeler uit 

onze club kunnen verwijderen. Elke verwittiging zal schriftelijk worden medegedeeld. 

- Bij diefstal wordt de speler onmiddellijk uit de vereniging verwijderd. Bij fysiek geweld volgt een ernstige 

sanctie die kan leiden tot een verwijdering uit de club en dit afhankelijk van de ernst van de feiten. De 

disciplinaire cel zal hierover oordelen. 

 

Als jeugdspeler van KFC Turnhout staan we voor: 
 

K Kwaliteit We laten onze voeten spreken i.p.v. mond 

F Fun Iedereen moet plezier beleven aan het voetbal 

C Creativiteit De spelers opleiden naar creativiteit 

T Toekomst Opleiden van toekomstige talenten voor 1ste elftal 

U Uitbreiden Stap per stap een volwaardige vereniging worden 

R Respect Respect voor iedereen binnen en buiten de club 

N Nastreven van kwaliteit Doel: kwaliteit nastreven in alles wat we doen 

H Harmonie Leven in harmonie binnen en buiten de club 

O Openheid Een eerlijke en open relatie tussen KFCT en spelers/ouders 

U Uniek We schrijven een uniek verhaal in het Turnhouts voetbal 

T Traditie Het historisch Turnhouts voetbal in ere houden 

 

Voor akkoord: 

De jeugdspeler (naam + voornaam)  De ouders (naam + voornaam) 

   

   De trainer (naam + voornaam)  De Teambegeleider (naam + voornaam) 

   

 

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

 

Het jeugdbestuur van KFC Turnhout 

 

KFC Turnhout kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor zaken niet opgenomen in het reglement 


