
       CHARTER JEUGDSPELER FC POESELE 
1. FAIR PLAY: Als speler blijf ik altijd sportief, ook bij tegenslag. Onnodige overtredingen, de scheidsrechter bekritiseren, het gezag van de 

trainer in vraag stellen,… zijn uit den boze. 

2. RESPECT: Ik toon respect voor de sport en de spelregels, voor medespelers en tegenstrever, voor de club en zijn medewerkers, de 

wedstrijdleiding en de supporters. Ik gebruik nooit fysiek, mentaal of verbaal geweld. Ik schud steeds de hand van de scheidsrechter en de 

tegenstrever na elke wedstrijd. 

3. PLOEGGEEST: We respecteren elkaars talenten en gebreken. Ik voer teamspirit hoog in het vaandel, speel om te winnen, maar ben waardig 

in het verlies. Ik verwerp pesterijen, racisme en verbaal/fysiek geweld. Dit kan aanleiden geven tot ontslag.  

4. SOCIALE MEDIA: Niet alle informatie via sociale media is correct of goed onderbouwd. Ik beperk daarom het gebruik van Facebook, Twitter, 
e.d. Over de club, medewerkers, medespelers en tegenstanders spreek ik enkel positief in mijn posts en berichten. In geen geval verstuur ik 
negatieve of provocerende berichten via sociale kanalen. Discussies voer ik nooit via sociale platforms. Ik promoot wel het voetbal en zorg zo 
samen met mijn team voor een faire sport. 
 
5. AFSPRAKEN: Ik kom steeds op het afgesproken tijdstip op training en op wedstrijd: bij training uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de 

training in de kleedkamer aanwezig; bij wedstrijden uiterlijk 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd. Lukt dat niet, dan verwittig ik tijdig de 

trainer op voorhand en persoonlijk. Ik ben steeds aandachtig voor de richtlijnen van trainer en begeleiders en zet mij altijd in voor het belang 

van de ploeg.  

6. ENGAGEMENT: Trainingen en wedstrijden veronderstellen voldoende en aangehouden engagement ten opzichte van je sport, je club en 
vooral je ploeggenoten. Indien je merkt dat je op training en/of wedstrijden geregeld niet op de afspraak kan zijn, is het belangrijk om dan 
even stil te staan bij jezelf om na te gaan of je nog wel de vereiste motivatie kan opbrengen. Soms ligt de oorzaak bij jezelf, soms gebeurt het 
onder druk van je ouders. Evalueer de situatie, leg je prioriteiten anders of trek de gepaste conclusie uit respect voor je club en vooral je 
medespelers. 
 
7.WEDSTRIJDEN: Bij wedstrijden is het verplicht om voor én na de wedstrijd in trainingsoutfit van FC Poesele gekleed te zijn. Ik heb altijd mijn 

identiteitskaart bij, zelfs als mijn afgevaardigde over een gescande versie ervan beschikt.  

8. GEZONDHEID: Ik zorg dat ik uitgerust en fit aan de aftrap verschijn. Ik heb respect voor mijn eigen lichaam en zorg dus voor een gezonde en 

gevarieerde voeding. Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk, zeker voor een wedstrijd. Roken en alcohol horen niet thuis in de 

club. Drugs of dopinggebruik betekenen ontslag. Voor eigen veiligheid draag ik steeds aangepaste en beschermende kledij.   

9. LICHAAMSVERZORGING: Na de training bij voorkeur en na elke wedstrijd verplicht neem ik een douche op de club. Tevens zorg ik ervoor 

dat de kleedkamers netjes blijven. Ik draag geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbel, piercing…) tijdens de training of wedstrijd. 

10. EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM: Studeren blijft het belangrijkste, maar sporten helpt daarbij. Ik zorg voor evenwicht in 

mentale en fysieke arbeid, plan studiemomenten zodanig dat ik zelden een training of wedstrijd mis. Indien dit voor een welbepaalde training 

of wedstrijd toch niet lukt, verwittig ik persoonlijk tijdig mijn trainer. 

11. MATERIAAL: Ik beschadig of verniel niets van het materiaal en de infrastructuur van de club (noch thuis noch uit). Voetbalschoenen reinig 

ik buiten en niet onder de douche. Van andermans spullen blijf ik af. Diefstal of vandalisme betekent ontslag. 

12. EXTRA SPORTIEF: Ik tracht deel te nemen aan activiteiten van de club en acties waaraan FC Poesele zijn medewerking verleent vanuit 

sociaal engagement. 

13. INSPRAAK: Als ik niet akkoord ga met de manier van werken of vaststel dat de begeleiding in gebreke blijft, dan heb ik het recht hierop te 

reageren en dit op een gepaste wijze en via de juiste weg: coördinatoren of TVJO. 

 

Ondergetekende verklaart het charter van de speler bij FC POESELE  ontvangen te hebben, kennis te hebben genomen van de 
inhoud, hiermee in te stemmen en zich te houden aan de regels en bepalingen in het charter. 

 

Datum: …./…../....... 

Naam ……………………………………………………    en handtekening speler: ………………………………………             Ploeg: U …….. 


