Richtlijnen voor ouders van spelers van R.K.S.V. ’t Peeske
R.K.S.V. ’t Peeske hecht er waarde aan dat binnen de vereniging een ieder zich houdt aan de normen
en waarden van R.K.S.V. ’t Peeske. R.K.S.V. ’t Peeske heeft daarvoor richtlijnen opgesteld waar
ouders van spelers zich aan moeten houden.
De richtlijnen betreffen:
1. Laat het coachen en begeleiden van een elftal over aan de trainers en leiders van de
vereniging
2. De opstelling wordt bepaald door de trainers en leiders. U heeft daar geen inspraak in.
Mocht u verbeterpunten zien, wilt u deze dan na de wedstrijd kenbaar maken bij de leider
en/of trainer van het elftal
3. Indien u van mening bent dat uw kind niet goed tot zijn recht komt in het elftal wilt u dit dan
beargumenteerd sturen naar de ‘Technische commissie’ zodat deze dit kan bespreken met
de leiders/trainers van het betreffende elftal. U kunt de mail sturen naar
technischecommissie@vvpeeske.nl. U krijgt binnen 2 weken een reactie
4. Coaching mag tijdens wedstrijden en trainingen: echter doe dit door blijk van belangstelling
te geven, de speler te enthousiasmeren en/of te stimuleren.
5. Coaching mag niet middels het gebruik van tactische termen. U moet begrijpen dat de speler
dan door meerderen gecoacht wordt en dit verwarrend kan werken voor de speler.
6. Blijf altijd positief, juist ook bij verlies: wordt nooit boos.
7. Goed voorbeeld doet volgen, gaat nog altijd op. Alles wat je aandacht geeft groeit, dus ook
negatieve aandacht.
8. De vereniging hecht waarde aan kundige scheidsrechters. Wilt u zich nooit en te nimmer
bemoeien met de beslissingen van een scheidsrechter. Indien een verkeerde beslissing
genomen wordt door de scheidsrechter is het de taak van de leiders/trainers om daar op
gepaste manier mee om te gaan.
9. Er wordt langs de lijn en op het sportcomplex van R.K.S.V. ’t Peeske niet gerookt.
De technische commissie en het bestuur ziet er op toe dat de richtlijnen voor ouders zoals deze opgesteld zijn, gehanteerd blijven. Dit is
echter niet alleen een taak van het bestuur en de technische commissie. Alle vrijwilligers, leiders en trainers dienen toezicht te houden op de
richtlijnen.

