Normen en Waarden binnen Ksv Bredene.
Een speler van KSV Bredene behoort een visitekaartje van de club te zijn, zowel binnen als buiten het
veld. Vanuit de club wordt getracht er alles aan te doen om het juiste voetbal klimaat te creëren.
• regels en afspraken.
1. Je moet beseffen dat voetbal niet alleen lusten, maar ook lasten met zich meebrengt .
2. School is, naast het voetballen, zeer belangrijk. Gaat het niet goed op school, of zit je tijdelijk
moeilijk i.v.m. toetsen of examen, neem dan contact op met je trainer/coördinator teneinde
een regeling te treffen. Ook ouders worden verzocht contact op te nemen, indien zij merken
dat school en voetbal zich niet goed met elkaar verhouden.
3. Trainers hebben de taak om naast het trainen en wedstrijden te spelen individuele
contactmomenten met de spelers te hebben, niet alleen maar op het gebied van het voetbal
maar ook te monitoren van de voortgang van hun school en studieverplichtingen waarbij de
resultaten getoetst worden. Dit doen zij door 2 keer per jaar individuele gesprekken te
voeren. Uiteraard is de uitgangspositie dat de ouders van de speler in eerste instantie
verantwoordelijk blijven voor de activiteiten buiten het voetbal. Ks.v. Bredene probeert
voorwaarde en sfeer te scheppen dat er een interactie ontstaat bij de controle met name op
school en studie.
4. De training gaat in principe altijd door. Niemand blijft weg zonder geldige reden, en er wordt
altijd, voorafgaande aan de training, afgebeld bij de trainer.
5. Het dragen van een clubtraining is verplicht op alle wedstrijden en sportieve activiteiten.
6. Gedraag je zowel binnen als buiten het veld correct. Als je problemen met medespelers,
hebt, dan probeer je dit eerst zelf in overleg met de trainer op te lossen. Lukt dat niet, dan kun
je altijd contact op nemen met de Coördinator indien daar ook geen oplossing neem dan
contact op met de TVJO.
7. De kousen worden “normaal” gedragen onder de knie.
8. Het dragen van scheenbeschermers is zowel tijdens de training als bij de wedstrijden
verplicht.

