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1 Aansluiting 
 

Alle spelers kunnen aansluiten bij onze club op voorwaarde dat er plaatsen vrij zijn binnen de 
leeftijdscategorie.  Afhankelijk van het niveau van de speler en de beschikbare vrije plaatsen zal de 
club de speler indelen bij een ploeg die regionaal, provinciaal of  interprovinciaal speelt. Aansluiten 
betekent ook dat de speler jaarlijks lidgeld betaalt. 
 
Elke speler kan in de maand april van elk jaar zijn of haar vrijheid aanvragen en de club verlaten. 
Wanneer een speler zich uitschrijft aan het einde van het seizoen om zich terug in te schrijven voor 
de start van het volgende seizoen, telt de club hiervoor een kost van €25. Bij elke inschrijving betaalt 
de club immers een bijdrage aan de voetbalbond. 
 

2 Evaluatie van de spelers 

 
Elk jaar worden de jeugdspelers twee keer geëvalueerd: 
 

● Een eerste evaluatie gebeurt in december, waarbij aan de spelers wordt meegedeeld welke 
sterke punten en welke werkpunten de trainer(s) en coördinatoren vaststellen. Met advies 
over hoe de sterke punten te versterken en hoe de mindere punten te verbeteren. 
 

● Een tweede evaluatie zal plaatsvinden maart/april. Aan de hand van de evaluatie op het 
einde van het seizoen en rekening houdende met de instelling van de speler, de 
aanwezigheid op trainingen en wedstrijden, de vooruitgang die de speler tijdens dat seizoen 
boekte, wordt hij/zij op het einde van het seizoen ingedeeld bij de ploeg die past bij het 
niveau van de speler. 
 

3 Kledij, lidgeld, verzekering 

 
Een goede jeugdwerking kost (veel) geld. De bijdrage van de spelers door het betalen van het lidgeld  
draagt een gedeelte van de kosten. Dit is echter onvoldoende en voor de rest hangen we af van de 
opbrengsten uit inkomgelden, sponsoring, kantine en evenementen. Het jaarlijkse lidgeld dient 
betaald te worden voor de start van het seizoen, met als uiterste datum 15 juli. Bij niet-tijdige 
betaling zal de speler niet mogen deelnemen aan competitiewedstrijden !  Na 2 bijkomende  
aanmaningen zal de speler het recht  verliezen om aan de trainingen deel te nemen.  
 
Al onze jeugdploegen trainen in dezelfde kledij. Deze zijn opgenomen in het kledijpakket, dat ook de 
wedstrijdkleding en een bal bevat. Het verplichte kledijpakket wordt gepast en besteld in mei/juni en 
dient betaald te worden bij bestelling. Het afhalen van de kledij kan enkel na het betaling van het 
lidgeld. De ouders en spelers ontvangen een mail wanneer ze het kledijpakket kunnen oppikken. 
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Betaling van het lidgeld geeft recht op:  
● Lidmaatschap van KSK Tongeren 
● Een verzekering bij ongevallen; 
● Deelname aan 2 tot 3 trainingen per week. 

 
Door het inschrijven van je kind voor onze jeugdopleiding verklaar je je akkoord om 1x per jaar als 

ouder een halve dag te komen helpen bij de evenementen en/of activiteiten (zie hoger). Doe je dit 

niet, dan verhoogt het jaar erna je lidgeld met 20 euro. 

 

Neem geen waardevolle voorwerpen mee naar een training of wedstrijd. De club is niet 

verantwoordelijk voor mogelijke diefstal of gebeurlijke schade aan bezittingen van een jeugdspeler 

zoals bril, kledij, GSM, bluetooth speaker,.... 

 

Draag geen juwelen of piercings tijdens trainingen of wedstrijden gezien deze verloren kunnen gaan, 
kapot kunnen gaan en/of blessures kunnen veroorzaken voor de spelers zelf of zijn/haar 
medespelers.  
 

4 Trainingen 

 
Gelieve uw kind op Kleinveldje af te zetten ter hoogte van de rotonde en na de training op te halen in 
de kantine. De parking voorbij de poort is enkel voor bestuur en trainers toegankelijk. In het kader 
van de veiligheid van onze jeugdspelers willen we het aantal auto’s daar tot een minimum herleiden. 
 
Spelers dienen elke training 15 minuten voor de start ervan in KSK Tongeren trainingskledij aanwezig 
te zijn in de kleedkamer. Met de eigen voetbal en het juiste schoeisel. Gekleed in de trainingskledij:  

- gele shirt en zwarte trainingsshort  
- trainingssweater en lange trainingsbroek (vanaf koud weer/vanaf 1 oktober) 

 
Na de training douchen spelers in groep en zorgen ze dat ze snel klaar zijn. Ze laten de kleedkamer 
proper achter en zorgen ervoor dat de vloer gekuist wordt. In de regel zal de trainer hiervoor een 
beurtrol opmaken.  
 
Als een speler te laat is of niet kan komen naar de training wordt dit ten laatste voor 12u ‘s middags 
op de dag van de training telefonisch of via een bericht gemeld aan de trainer, met vermelding van 
de reden van het laat of niet aanwezig zijn. Vanaf de bovenbouw brengen de spelers zelf hun trainer 
telefonisch op de hoogte. 
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5 Wedstrijden  

 
Het betalen van het lidgeld geeft niet automatisch recht op het deelnemen aan wedstrijden. 
Deelname aan wedstrijden is afhankelijk van tactische beslissingen van de trainer en is een beloning 
voor de inzet, gedrag, aanwezigheid op trainingen en de kwaliteiten van de speler. 
 
Niet geselecteerd worden voor de wedstrijd of starten op de bank kan verschillende oorzaken 
hebben: 

• als gevolg van een beurtrol; 
• ter bescherming van de speler (overbelasting , terugkeer uit blessure…); 
• onvoldoende je best doen op training; 
• onvoldoende aan de eisen van de trainer voldoen; 
• opdrachten niet of onvoldoende uitvoeren; 
• niet in orde zijn in verband met afspraken (vb: identiteitskaart niet bij, trainer niet 

persoonlijk verwittigd bij afwezigheid, te laat op training of wedstrijd zijn, ...); 
• als straf voor de speler wegens wangedrag. 

 
Zowel speler als ouder mogen steeds uitleg vragen over het hoe/waarom van een beslissing van de 
trainer, maar doe dat zonder vooroordelen en op een tijdstip dat het ook de trainer past. Maak best 
een afspraak. 
 
Geselecteerde jeugdspelers krijgen in de onderbouw (U6-U9) allemaal evenveel speeltijd en spelen in 
de middenbouw (U10-U13) elk minstens 50 % van de wedstrijd.   
 
Na de wedstrijd douchen spelers in groep en zorgen ze dat ze snel klaar zijn. Ze laten de kleedkamer 
proper achter en zorgen ervoor dat de vloer gekuist wordt, ook bij uitwedstrijden. In de regel zal de 
trainer hiervoor een beurtrol opmaken. Na het douchen wachten de spelers op elkaar en gaan ze in 
groep naar de kleedkamer, waar ze als team een drankje nuttigen en eventueel iets eten. Dit zowel 
bij thuis- als bij uitwedstrijden. 
 
 

6 Supporteren en resultaten 

 
Wij zijn als club niet gefocust op winnen, wel om onze spelers beter te maken. Teveel focus op 
winnen is nefast voor de funfactor en zorgt ervoor dat we de prestaties van jeugdspelers en hun 
kwaliteiten vaak fout zullen beoordelen. Trainers en coördinatoren hebben andere criteria om een 
wedstrijd of speler te beoordelen. Houd hier als supporter rekening mee. 
 
Ook wij vinden het normaal dat ouders hun zoon/dochter komt aanmoedigen, maar probeer vooral 
de ploeg als geheel aan te moedigen. Ook wij winnen graag, maar ons belangrijkste doel is spelers 
opleiden, niet wedstrijden winnen. Enkele richtlijnen:  
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● Wees voldoende objectief. Zet zeker je kind niet op een onaantastbaar voetstuk. Je bent dan 
zelf de oorzaak dat hij er af zal donderen. 

● Geef zelf geen richtlijnen of opmerkingen over hoe je kind of anderen moeten spelen. Als 
ouder weet je niet welke tactische richtlijnen hij van de trainer heeft meegekregen. Je zorgt 
dan zelf voor een conflictsituatie met de trainer, waar je kind mogelijk de dupe van kan 
worden.  

● Moedig  alle spelers aan. Voor (jeugdige) sporters is het fantastisch om aangemoedigd te 
worden. Het zou spijtig zijn als enkel de kinderen aangemoedigd worden waarvan de ouders 
aanwezig zijn!  

● Laat niet merken als u zich ergert aan het spel van uw kind, andere ploeggenoten of de 
tegenstander. Als kinderen merken dat een ouder ontevreden is dan zal dat hun spel eerder 
negatief dan positief beïnvloeden.  

● Heb respect voor de beslissingen van de scheidsrechter.  Realiseer u dat de scheidsrechter 
ook een mens is (die zijn vrije tijd opoffert t.v.v. het voetbal) en de situaties beoordeelt zoals 
hij ze ziet.  Als club verwachten wij van onze spelers respect  voor de scheidsrechter,  dus 
geef als ouder zeker het goede voorbeeld aan uw kind.   

● Betreed het veld niet. Blijf tijdens de wedstrijd in de zone die bestemd is voor toeschouwers. 
Het veld betreden kan tot zware boetes leiden, die de club zal verhalen op de betrokken 
ouders. 

● Geef de trainer/coach tijdens de wedstrijden geen adviezen met betrekking tot zijn taak, ook 
al zijn ze goed bedoeld. Je kan dit achteraf bespreken (op afspraak). 

● Maak geen opmerkingen die door de betrokkenen beledigend opgevat kunnen worden, ook 
al zijn ze goed bedoeld.  

● Kies je moment. Zijn er dingen die volgens u niet kunnen, praat hierover dan pas na de 
wedstrijd met de betrokkenen. Als u bijvoorbeeld uw kind ziet vals spelen, dan hoort u te 
laten merken dat dit niet kan. Hebt u vraagtekens of opmerkingen over het coachen, maak 
dan met de trainer een afspraak om hierover te praten. Tijdens de wedstrijd is dit niet op zijn 
plaats en na de wedstrijd is de trainer vaak met andere zaken bezig, zoals bijvoorbeeld een 
nabespreking met het team.  

● Be there. Wees , in de mate van het mogelijke, aanwezig op onze evenementen. Deze 
evenementen creëren de mogelijkheid om ook buiten het voetbal de spelers met elkaar te 
laten omgaan en zijn belangrijk om  de teamspirit te verhogen en de werking van de 
jeugdopleiding te verzekeren..  

● Help bij de organisatie van een evenement en geef je als vrijwilliger op. De organisatie van 
onze evenementen is niet evident  en is noodzakelijk om een goede jeugdwerking te 
waarborgen. Dikwijls dient er echter steeds op dezelfde kleine groep mensen beroep gedaan 
te worden.  Vele handen maken licht werk ! 

● Als club willen we, mede dankzij u,  een positief imago uitstralen !  Indien dit door gedrag dat 
wij als club niet kunnen toelaten, in het gedrang dreigt te komen zullen we, na een gesprek,  
niet aarzelen om de gepaste maatregelen toe te passen. 
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7 Andere activiteiten 

7.1 Zaalvoetbal 

 
Zaalvoetbal kan alleen recreatief  gespeeld worden. Gelieve de trainer (via de infofiche)  
ervan op de hoogte te stellen dat je zaalvoetbal speelt. Verplichtingen bij KSK Tongeren 
hebben steeds voorrang op de zaalvoetbalactiviteiten ! Het afwezig zijn op trainingen 
vanwege deelname aan zaalvoetbalactiviteiten zal gevolgen hebben bij de selectie voor 
wedstrijden. Er wordt dan steeds voorrang gegeven aan spelers die meer getraind hebben. 

7.2 Schoolvoetbal 

 
Wie aan een schoolvoetbalcompetitie wenst deel te nemen, kan dit alleen in overleg met zijn 
trainer. 

7.3 Testen (bij een andere club) of selectiewedstrijden 

 
Spelers van KSK Tongeren die uitgenodigd worden om te gaan testen bij een andere club, 
mogen dit doen op voorwaarde dat de volgende regels gerespecteerd worden: 
 

• Testen bij een andere club kan enkel op dagen dat er geen activiteiten (wedstrijden, 
trainingen, ...) plaatsvinden bij je eigen ploeg. 

• Testen bij een andere club kan enkel na voorlegging van een officieel document van 
de andere club waarop onze jeugdcoördinator of trainer dienen te tekenen voor 
akkoord.  
→ Enkel op deze wijze ben je in orde voor de verzekering ! 

• Testen bij een andere club wordt beperkt tot 3 keren, tenzij hierover een andere 
afspraak gemaakt wordt tussen de 2 clubs. 

 
Wie uitgenodigd wordt voor selectiewedstrijden, maakt dit kenbaar aan zijn trainer. De 
uitnodiging dient ondertekend te worden door de trainer of jeugdcoördinator. 

7.4 Evenementen 

 
Deelname en medewerking bij extra–sportieve activiteiten (BBQ, mosselfestijn, ... ) wordt ten 
zeerste op prijs gesteld en is noodzakelijk voor de verdere uitbouw van onze club. 
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8 Jeugdspelers van KSK Tongeren herken je aan hun ingesteldheid en levenswijze.  

 

8.1 Alle jeugdspelers van KSK Tongeren hebben respect voor de club. 

 
• Als jeugdspeler van KSK Tongeren ben je ook supporter van de 1° ploeg.  Indien 

mogelijk woon je zoveel mogelijk wedstrijden van de eerste ploeg bij om je ploeg aan 
te moedigen. Ook dan moet je laten zien dat je uit het goede voetbalhout gesneden 
bent: geen voetzoekers,  geen verwijten naar de scheidsrechter, geen vandalisme ...  

• Vanaf de middenbouw kan elke speler gevraagd worden om eens een helpende hand 
uit te steken (max. enkele keren per seizoen). De uit te voeren activiteiten zullen 
uiteraard gebaseerd zijn op de leeftijd. Zo zullen de oudere leeftijden bijvoorbeeld 
als scheidsrechter ingezet worden bij een aantal wedstrijden van de onder- of 
middenbouw.  
 

8.2 Alle jeugdspelers van KSK Tongeren hebben respect voor de accommodatie 

 
Voor de bestuursleden van de jeugdwerking is het een zware taak om onze accommodaties 
te onderhouden. Ze zijn de ganse week in de weer om de velden en de kleedkamers in orde 
te houden zodat de spelers hier in optimale omstandigheden gebruik van kunnen maken. Om 
die taken enigszins te verlichten is het dan ook noodzakelijk om ons aan een aantal regels te 
houden: 

● Het is verboden voor spelers om de accommodatie te betreden met 
voetbalschoenen na een training. De schoenen worden uitgedaan en in de daarvoor 
voorziene ruimte gepoetst. 

● We ruimen na een training zelf onze kleedkamers op (beurtrol) en dweilen deze. Er 
mag niets op de grond blijven liggen. 

● Ben je op training je bal kwijt geraakt, dan ga je hem ZELF zoeken. Het is niet de taak 
van de anderen om die bal te zoeken. 

● Een speler die bewust schade aanbrengt aan de accommodatie, zal de onkosten van 
de herstelling moeten betalen en krijgt een schorsing. 

● In de gang van de kleedruimte wordt er niet gelopen of met ballen gespeeld. 
● Een kleedkamer dient om je om te kleden en om te douchen.  
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● We houden het rustig en gedisciplineerd. Er worden geen grapjes uitgehaald met 
kleding van andere spelers. 

● Er wordt niet met modder geworpen noch op de muren gespuwd.  
● De douches zijn geen toilet. 
● Resten van eten en drank horen in de vuilnisbak, niet in de kleedkamers of op de 

voetbalvelden. 
● We nemen geen waardevolle dingen mee in de kleedkamer. 
● Na elke wedstrijd en training is douchen verplicht. Hierbij is het dragen van 

badslippers verplicht. 
● Een speler die betrapt wordt op diefstal wordt onmiddellijk ontslagen! Indien nodig 

zal de politie worden ingelicht . 
● Er geldt een rookverbod in onze accommodaties en op het Kunstgrasveld. Geef als 

ouder het goede voorbeeld.  
● Het kunstgrasveld mag enkel betreden worden met aangepast schoeisel. 
● Het is strikt verboden te eten, drinken of roken op het kunstgrasveld. 
● Het kunstgrasveld mag niet bespeeld worden bij sneeuwval. 

 

 

8.3 De ouders van onze jeugdspelers hebben respect voor de andere spelers 

 
● Er komen geen ouders in de kleedruimte, tenzij na toestemming van de trainer of de 

afgevaardigde. 
● Om de veiligheid voor onze jeugdspelers te verhogen is de toegang achter het hek 

met de wagen enkel toegelaten voor het jeugdbestuur, trainers, afgevaardigden en 
leveranciers om zo het verkeer tot een minimum te beperken.  

● Er dient op de voorziene plaatsen geparkeerd te worden of indien je enkel je kind 
brengt hem af te zetten aan de rotonde . Verder rijden tot op het einde van de weg 
en daar omkeren of achteruit rijden creëert zeer gevaarlijke situaties. 

● Omdat de veiligheid van onze jeugdspelers voor ons prioritair is zullen wij hard 
optreden tegen overtreders van de afspraken m.b.t. zowel het doorrijden na het 
ronde punt als het parkeren op niet voorziene plaatsen.  Alleen zo kunnen we een 
veilige omgeving voor onze jeugdspelers creëren! 

 
 
 
 



                

                 KSK TONGEREN 

    REGLEMENT JEUGDOPLEIDING 
 

 

 

 

 

 
KSK Tongeren                        www.ksktongeren.be 
Op het Kleinveldje 1                       www.facebook.com/sktongeren 
3700 Tongeren 
info@ksktongeren.be 

9 

8.4  Alle jeugdspelers van KSK Tongeren hebben respect voor elke medewerker van de 

club 

 
Dit respect toon je door: 
 

● Bij aankomst en verlaten van een activiteit alle medewerkers een (stevige) hand te 
drukken. 

● Altijd en overal tegenover iedereen beleefd te zijn, ook als het wat minder goed gaat 
(bv. bij vervanging,  straf, verlies wedstrijd, ...). 

● Je te houden aan de afspraken binnen je eigen ploeg. 
 

8.5 Alle jeugdspelers van KSK Tongeren hebben respect voor de andere jeugdspelers van 

KSK Tongeren 

 
Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot veel minder goed ,doen hun best en 
verdienen bijgevolg je kameraadschap.  
 

● Geef nooit negatieve kritiek op een medespeler.   
● Pest mekaar niet. 
● Wees blij met elke overwinning van een KSK Tongeren–ploeg. 
● Moedig de ploeg of speler, die het moeilijk heeft, aan.  
● Voel je nooit te goed om een of andere ploeg uit de nood te helpen. 

 
Bij elke vorm van pestgedrag of ander ongeoorloofd gedrag zullen we als club streng 
optreden. 

 

8.6 Alle jeugdspelers van KSK Tongeren hebben respect voor hun eigen lichaam en 

uiterlijk. 

 
● De spelers trachten op alle trainingen aanwezig te zijn en hun best te doen. 
● De spelers gaan naar elke  eigen wedstrijd in de uitrusting van onze club. 
● Jeugdspelers van KSK Tongeren dragen geen oorringen of pearcings tijdens de 

activiteiten van KSK. 
● Het in ploeg/groepsverband aankopen van sportkledij kan enkel in overleg met de 

club en enkel bij de desbetreffende kledijleverancier. 
● Van jeugdspelers van KSK Tongeren wordt verondersteld dat ze niet roken. Rokers 

worden uit ploegen geweerd; 
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● Jeugdspelers van KSK Tongeren gebruiken geen drugs (ook alcohol is een drug) of 
stimulerende middelen (doping). 

● Jeugdspelers van KSK Tongeren kruipen tijdig in bed voor de nodige nachtrust.  
● Voor de oudere spelers zijn fuiven en discotheken verboden terrein op de dag voor 

een wedstrijd. 
● Hou rekening met de tips in verband met voeding die je meekrijgt. 
● Jeugdspelers van KSK Tongeren raadplegen aanstonds een kinesist of arts bij 

blessures en houden terdege rekening met het advies van de geneesheer, ook als je 
hierdoor een aantal trainingen of wedstrijden moet missen. 
 

 
 
 
9 Mogelijke sancties 

 
Indien personen (speler, ouders, voogd, ...) de bovenvermelde afspraken en regels van de club niet 
naleven kan de club één van de volgende sancties opleggen: 

 
● Een persoonlijke verwittiging (waarschuwing) van de trainer. 
● Gesprek van de trainer/jeugdcoördinator met de ouders. 
● Schorsing : speler krijgt tijdelijk verbod op deelname aan wedstrijden. 
● Schorsing : speler krijgt tijdelijk verbod op deelname aan trainingen en wedstrijden. 
● Schorsing : speler krijgt permanent verbod op deelname aan trainingen en wedstrijden (= 

ontslag). 
 
Er kan bij deze sancties geen aanspraak gemaakt worden op volledige of gedeeltelijke teruggave van 
het lidgeld. 
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10 Het verlaten van onze club 

 

• Indien je de club op het einde van het seizoen wenst te verlaten dien je dit tijdig (voor 15/03) 
door te geven. Dit is een teken van respect ten aanzien van onze club, je ploeg en je 
ploegmaats. Op deze manier kan onze club er rekening mee houden met betrekking tot het 
samenstellen van de ploeg voor het volgende seizoen en kan er in schoonheid afscheid 
genomen worden van elkaar. 
 

• Wanneer een speler op eigen verzoek de club wenst te verlaten heeft deze geen recht op 
terugbetaling van de inschrijvingsgelden. 

 
• Wij zijn er steeds trots op als een jeugdspeler zich kan verbeteren door een stap hoger te 

zetten, en zullen hier als club steeds aan meewerken. 
 

11 Charter ouders 

 

Een “WAARDIGE SPELER & SUPPORTER” van KSK Tongeren gedraagt zich ten allen tijde en in alle 

omstandigheden respectvol. Trainers, ouders en spelers die zich aansluiten bij KSK Tongeren, erkennen 

het clubreglement te hebben gelezen en verklaren zich bereid om dit te volgen zowel op alsook naast 

het veld om zo de jeugdopleiding op het best mogelijke niveau te krijgen en te behouden. 

KSK Tongeren wil met een sportief charter duidelijk stellen dat men het begrip “FAIRPLAY” hoog in het 

vaandel draagt. Hier volgen enkele (sportieve) afspraken om dit te realiseren: 

● Wees een voorbeeld in stiptheid, zowel op training als voor de wedstrijden. 

● Gelieve uw kind af te zetten thv de rotonde en op te halen in de kantine. De parking voorbij 

de poort is enkel voor bestuur en trainers toegankelijk en dit in het kader van de veiligheid 

voor onze jeugdspelers. 

● Wees zuinig met (a)sociale media en communiceer bij voorkeur face-to-face. Bij ziekte, 

blessure of andere afwezigheid, verwittigt men persoonlijk de desbetreffende trainer. 

● Voor U6 & U7 is één ouder per kind toegestaan in de kleedkamer. Stimuleer uw kind in 

zelfredzaamheid en denk met ons mee als club in het belang van een goede hygiëne 

(douchen). 
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● Schenk vertrouwen aan uw kind en leg geen prestatiedruk op, maar focus op zijn/haar 

spelplezier in de sport. Een positieve belangstelling zal door elk kind enthousiast onthaald en 

enorm gewaardeerd worden. 

● Laat tijdens de wedstrijd & training de trainer 100% verantwoordelijk voor de 

voetbalinhoudelijke begeleiding van uw kind. Een kind leert het snelst wanneer het ruimte 

krijgt om zelf te ontdekken, fouten te mogen maken, zelf zijn keuzes te bepalen, hierin 

bijgestaan door één persoon: de trainer. 

● Ook een ouder mag plezier en enthousiasme uitstralen. Echter is jeugdvoetbal de sport van 

de kinderen en niet van ouders of trainers. Gedraag u sereen langs de zijlijn en hanteer geen 

tactische kreten. 

● Scheidsrechters hebben geen coaching nodig. Ouders of trainers van de tegenpartij stellen 

zich misschien niet altijd even positief op als we zouden wensen maar dit is hun eigen 

verantwoordelijkheid en niet aan ons om hier tegenin te gaan. Laat ons op dit vlak in de 

eerste plaats zelf het respectvolle voorbeeld geven. 

● Pestgedrag, scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken aan 

scheidsrechter, teamgenoten en tegenstanders zijn absoluut niet getolereerd. 

● Jeugdvoetbal heeft geen prijzenpot en dus ook geen “Championitis” bij trainers en ouders. In 

onze club gaat het om opleiden waarbij het resultaat van de wedstrijd ondergeschikt is aan 

de individuele ontwikkeling van elk kind! 

● Wil je je stem toch laten horen, doe dit in de ouderraad KSK Tongeren waar men per ploeg 1 

ouder-vertegenwoordiger afvaardigt. 

● Voetbal is een teamsport. Wij rekenen op het engagement van de speler en de ouders. 

Daarom vragen we uw kind te stimuleren om in de mate van het mogelijke alle trainingen, en 

wedstrijden bij te wonen. 

● Geef de nodige aandacht aan de activiteitenkalender van de club, om hierop aanwezig te zijn 

alsook een handje te helpen. Op deze manier steunt men de club en is de kans groot dat er 

geen aanpassingen aan het lidgeld noodzakelijk zijn. 

● Bij sportieve of extra-sportieve onenigheid, gaat men op gepaste tijden, ten rade bij TVJO, 

coördinator of mensen van de sportieve cel. Wees hierbij beleefd, discreet en persoonlijk. 

Indien er door spelers, ouders of begeleiders inbreuken gepleegd worden op dit sportief charter, dan 

heeft het jeugdbestuur het recht om de betreffende speler(s), ouders en/of begeleiders te sanctioneren. 

De sanctie hangt af van de aard en het al dan niet herhaaldelijk karakter van de overtreding en gaat van 

verminderde speelminuten tot schorsing en zelfs verwijdering uit de club. 


