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Iedereen is welkom en heeft zijn plaats in de groep. De trainingen starten stipt op de aangegeven uren
van de groep. Laatkomers storen de vlotte werking.
Een tussentijdse pauze wordt voorzien tijdens de trainingen. Het pauzemoment wordt aangegeven door
de trainer en duurt maximum 10 minuten. Dit is geen moment om zonder toelating uit het zicht van de
trainer te verdwijnen.
Indien er geen training is zal dit tijdig door de jeugdcoördinator worden meegedeeld en/of zal dit op de
maandkalender worden vermeld.
Eten en drinken in de zaal is verboden. Alleen het drinken van water is toegelaten. Waardevolle
voorwerpen worden best thuis gelaten. GSM en/of andere media worden tijdens de training afgezet en
verder niet gebruikt.
Sportzakken worden mee in de zaal genomen en aan de kant geplaatst waar ze training volgen zodat
ze niet tijdens de pauze over andere velden lopen.
Achtergelaten kledij of schoeisel wordt door de laatste meegenomen en afgegeven aan de
jeugdcoördinator. Zij zal dit aan de verantwoordelijken van sportoase geven.
De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke
eigendommen.
Voor jeugdspelers raden wij een preventief sportmedisch onderzoek aan. Gezonde en gevarieerde
voeding is niet alleen goed voor ons lichaam maar zal de sportieve prestaties ook gunstig beïnvloeden.
Medicatie enkel mits goedkeuring en op advies van een arts, dus niet op eigen houtje.
Het gebruik van drugs en/of andere verboden middelen wordt totaal niet getolereerd.
We organiseren in de loop van het seizoen verscheidene (sport)activiteiten voor de jeugd. Deze
evenementen zijn er voor jou en we rekenen er dan ook op dat je hieraan deelneemt.
Shuttles worden door de club voorzien tijdens de trainingen en de vrije speelmomenten op maandag en
donderdag (mag vanaf 15j). Voor nieuwkomers zijn er rackets van de club beschikbaar om te proberen.
Via de club is de aankoop van nieuwe rackets mogelijk aan een gunstige prijs.
Door het aangaan van het lidmaatschap verklaren ouders en spelers dat zij het jeugdreglement en
gedragscode kennen, aanvaarden en zullen respecteren.

	
  

	
  

De	
  speler	
  
Elke speler is in uitrusting en op tijd, voor aanvang van de training, aanwezig in de zaal. Spelers dragen
aangepaste sportkledij en sportschoenen met kleurvaste zool. Lange haren moeten steeds langs achter
zijn samengebonden met een elastiek zonder scherpe of harde delen.
Niemand verlaat de training en/of de zaal zonder toestemming van de trainer en/of jeugdcoördinator.
Spelers die zich hebben ingeschreven voor een wedstrijd of tornooi zullen hierop ook effectief aanwezig
zijn tenzij een medisch attest kan worden voorgelegd. Van zodra je weet dat je niet naar een training of
een gepland tornooi kan komen, verwittig je de jeugdcoördinator via e-mail of telefoon/sms.
Zorg voor een goede planning van je schoolwerk en sociale activiteiten zodat jouw trainingsmomenten
optimaal kunnen ingevuld worden.
Fair-Play is uiterst belangrijk. We verliezen liever door sportief te zijn dan te winnen door onsportief
gedrag.
Heb respect voor je medespelers, trainers en sportbegeleiders. Grof en schunnig taalgebruik wordt niet
getolereerd. Respect voor de tegenstander komt tot uiting in een handdruk na de wedstrijd en/of
verontschuldiging na een fout.
Het bestuur, trainers evenals alle onmisbare vrijwilligers, die instaan voor de goede werking van de
club, verdienen het respect en vertrouwen van iedere ouder, speler en supporter die betrokken is bij het
badmintongebeuren.
Begroet steeds de mensen die voor jullie werken.
Tijdens de training verwachten we volledige inzet en enthousiasme van iedere speler.
Luisterbereidheid en intensief werken op training en wedstrijd komen de sportieve prestaties ten goede.
Storend gedrag en negatieve kritiek horen daar niet thuis. Een training van je eigen of andere groep
stoor je niet. Er wordt niet over andere spelers hun terrein gelopen, dit hindert de spelers en kan
gevaarlijk zijn.
Iedere speler wordt geacht met iedereen in de groep samen te werken. Eventueel kan de trainer de
groep herverdelen afhankelijk van de lesinhoud en oefeningen.
Altijd samenspelen met een vriend(in) kan, maar zal geen recht of vaste regel zijn.
Problemen zijn er om opgelost te worden. Spreek je trainer of jeugdcoördinator aan.
Heb respect voor de omgeving en het materiaal. Spelers helpen om het veldmateriaal (netten en palen)
op te stellen, terug op te ruimen en weg te bergen in de daarvoor voorziene ruimtes. De spelers zijn
verantwoordelijk voor het opruimen van de banken en de netheid van de kleedkamer. Lege blikjes,
waterflessen en verpakkingen horen in de voorziene vuilnisbakken.

	
  

	
  

De	
  trainer	
  
	
  
Bestuur, trainers en sportbegeleiders aanvaarden de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport
en hanteren de principes ervan:
Elk kind heeft evenveel recht op aandacht en inzet van de trainer en sportbegeleider.
Elk kind heeft het recht om kampioen te worden en ook om het niet te worden.
Elk kind heeft recht op een aan hem/haar aangepaste opleiding en begeleiding.
Elk kind heeft het recht in een veilige (lichamelijk en geestelijke gezonde) omgeving te badmintonnen.
– komt steeds op tijd voor de training;
– is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie (houding, kledij, motivatie);
– neemt deel aan voortgezette opleiding en bijscholing;
– zorgt voor een positieve sfeer in de groep en maakt de trainingen zo leuk mogelijk;
– bepaalt de pauzemomenten tijdens de training;
– evalueert de speler en adviseert de jeugdcoördinator bij het indelen van de speler in één van de
trainingsgroepen en dit onder andere op basis van leeftijd, spelniveau, ontwikkeling, vorderingen en
potentieel.

Ouders	
  en	
  supporters
Ouders brengen hun kind(eren) op tijd naar trainingen en wedstrijden. Laat uw kind bij training, tornooi
of andere activiteiten nooit alleen achter aan de sporthal zonder er zeker van te zijn dat er een
jeugdverantwoordelijke van de club aanwezig is.
Wees een voorbeeld voor uw kinderen en alle spelers.Respecteer de tegenstander, ongeacht talent,
uiterlijk, afkomst. Breek nooit af. Maak niemand belachelijk. Intimideer nooit. Veroordeel geweld in al
zijn vormen. Zowel op het veld als er naast en gebruik het zelf nooit.
Kom kijken bij trainingen van uw kind en kom regelmatig supporteren bij wedstrijden. Spelers worden
graag aangemoedigd.
Bij jonge spelers staat de ontwikkeling centraal. Ze moeten in de eerste plaats leren en gevormd
worden. Stimuleer spelers om hun trainer te vertrouwen. Neem niet de rol van trainer/coach over maar
blijf ouder en supporter.
Praat regelmatig thuis na over wedstrijden en trainingen. Vraag naar de ervaringen/beleving van uw
kind. Spreek af en toe eens met de trainer over de motivatie en vorderingen van je kind.
Zorg ervoor dat u eerst de regels van het spel zo goed mogelijk kent. Dat voorkomt commentaar en
kritiek. Bij onwetendheid informeer je op een gepaste manier.
Voor algemene informatie, administratieve vragen of bij problemen spreek je de jeugdcoördinator of het
bestuur aan. We trachten onze trainingen stipt te kunnen starten op het aangegeven uur. Voor een
persoonlijk gesprek met één van de trainers kan u daarom best bij hen terecht na de training.

	
  

	
  

Bestuur	
  
Het bestuur:
– brengt ouders en spelers zo snel mogelijk op de hoogte van de (wijziging van) speeldata en
trainingsuren;
– vergadert op regelmatige tijdstippen om de clubwerking nog beter te maken en heeft regelmatig
overleg met de trainers om de kwaliteit van de jeugdwerking te verbeteren;
– tracht om bij tornooien ter plaatse begeleiding voor de spelers te voorzien;
– tracht het lidgeld betaalbaar te houden;
– biedt spelers en trainers in de mate van het mogelijke kansen om deel te nemen aan bijkomende
vorming, training en opleiding en motiveert een eventuele onthouding of weigering;
– zal ieder jaar het jeugdreglement evalueren en indien nodig aanpassen. Dit vernieuwde reglement kan
op elk moment van het speelseizoen worden aangepast en in voege treden. Dergelijke aanpassingen
worden opnieuw kenbaar gemaakt.
Bij niet-naleving van de gedragscode en het reglement of andere anomalieën, die een vlot sportief
verloop van trainingen, wedstrijden en extra-sportieve activiteiten verhinderen, kunnen door het bestuur
maatregelen of sancties getroffen worden zonder dat speler en/of ouder(s) een terugvordering van enig
deel van het lidgeld of welke vergoeding en/of compensatie dan ook kan vragen.

