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Zwalm, 22/03/2017
Beste ouders, grootouders, supporters
De laatste weken zijn wij op en rond ons voetbalveld terug geconfronteerd met ongeoorloofde reacties,
houdingen tov spelers, trainers, scheidsrechters.
Het is beschamend als je daar door de tegenpartij over aangesproken wordt en ook intern ergeren supporters
zich aan ongeoorloofd gedrag maar het is uiteraard heel delicaat om dat binnen een oudergroep te bespreken.
Het jeugdbestuur is na verschillende signalen van mening dat het nodig is om U, ouders, grootouders,
supporters, nog eens wakker te schudden en te wijzen op uw verantwoordelijkheden : U hebt een
opvoedingsopdracht en ook wij willen daar ons deel in opnemen.
Wij willen S.K.Munkzwalm op de kaart brengen als een club met een positieve, gezonde voetbalmentaliteit
en hopen dat onze supporters deze visie volgen.
Op onze website is er een rubriek gewijd aan de ethiek in de jeugdsport die wij nog steeds onderschrijven.
Supporters zijn een onmisbare schakel in het voetbalgebeuren op voorwaarde dat zij een constructieve
houding en mentaliteit aannemen, alleen op die manier kunnen wij onze jeugd de juiste levensmentaliteit
bijbrengen.
Wij willen een wereld met respect en beleefdheid, laat ons dan ook het voorbeeld geven aan onze kinderen
en ons niet laten meeslepen in prestatiedruk waardoor de kernwaarden als respect en beleefdheid verloren
geraken.
Concreet vragen wij U ouders, grootouders, supporters,
- Steun uw kind, maar ook de medespelers.
- Respecteer medespeler en tegenstander, groot of klein talent.
- Respecteer scheidsrechters en trainers, hun inzet laat uw kind voetballen.
- Laat het coachen over aan de trainer, bent u niet akkoord met zijn/haar aanpak bespreek dat in een
rustig gesprek. Trainers, jeugdverantwoordelijken zijn bereid om naar uw verhaal te luisteren ;
- Vraag aan je kind na de wedstrijd niet naar de uitslag maar informeer of hij/zij het leuk vond want
dat is de kernopdracht van het jeugdvoetbal : “FUN” met een gezonde dosis inzet.
Wij zijn overtuigd dat wij samen met jullie onze doelstelling “een voetbalomgeving creëren waar elk
kind, elke trainer, elke supporter, elke medewerker zich goed voelt” kunnen realiseren..
Met dank voor uw aandacht en uw medewerking.

Het Jeugdbestuur.
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