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Gedragsregels ouders/verzorgers van onze jeugdspelers 
 

Ouders zijn voor jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag 

houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal 

afspraken die van toepassing zijn voor ouders/verzorgers van jeugdleden. Alle gedragsregels van anderen 

zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing. 
 

 Dit geldt zowel voor de thuis- als ook de uitwedstrijden. 

 U blijft tijdens de wedstrijd buiten de omheining. Plaatsnemen in de dug-outs is niet toegestaan. 

 U geeft het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en om het veld dus 

discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet. 

 MBC’13 heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Heeft u kritiek, op- 

of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de trainer. Komt u er 

samen niet uit, neem dan contact op met de Technisch Jeugdcoördinator. 

Klachten kunnen ook altijd besproken worden met het bestuur. 

 Ouders langs de lijn: Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Het 

enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen. 

Laat het wel bij aanmoedigen en geef geen technische of tactische aanwijzingen! 

 U houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en leiders (en komt 

dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de 

begeleiding). 
 

Gedragsregels voor toeschouwers. 
 

 Bedenk dat de jeugd voor eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De spelers 

zijn geen mini-profsporters. 

 Gedraagt zich op zijn/haar best. 

 Toont enthousiasme over goed spel van MBC’13 en van het gastteam. 

 Benadert sporters nooit negatief bij gemaakte fouten of verlies van een wedstrijd. 

 Is altijd sportief. Goed voorbeeld doet volgen! 
 

Verder zijn de volgende punten van belang: 
 

 Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd. 

 Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit 

van deze personen in twijfel. 

 U onthoudt zich van technische aanwijzingen aan uw kind en/of het team. 

 Erken de waarde en het belang van alle vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en 

kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. 

 U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 

 U doet mee met de wasbeurten van de voetbaltenues van het team. 

 U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd. 

 Mocht uw zoon/dochter onverhoopt niet bij een wedstrijd of training aanwezig kunnen zijn dan ziet 

u er op toe dat hij/zij ruim op tijd wordt afgemeld. 

 U stimuleert uw kind(eren) tot actief meedoen, inzet en positief gedrag. 

 U zet zich minimaal 3 uur per seizoen in als vrijwilliger bij MBC’13. 

Zonder inzet van de vele vrijwilligers is het voor MBC’13 niet mogelijk te blijven bestaan. 

U kunt zich op allerlei manieren dienstbaar maken binnen de vereniging. 

 U voldoet de contributie op tijd. 


