
 
 

 

CHARTER    

SAMENWERKINGSVERBAND MET RFBA/VV 

ONDER DE VORM VAN  : 

 
1. Streven naar een gelijklopend jeugdbeleid met als rode draad de VISIE van Voetbal 

Vlaanderen  =  FUN &  FORMATION . 
 
2. Uitwerken van een gemeenschappelijk jeugdbeleidsplan maar steeds in overeenstemming met 

en  behoud van ….eigen identiteit. 
 

3. De uitwisseling van jeugdspelers mogelijk maken, waardoor :  

• op elke locatie kan gevoetbald worden 

• er in iedere club voldoende spelers zijn per categorie 

• iedere jeugdspeler kan voetballen op het niveau dat hij aankan. 
 

4. Het uitwisselen van spelers behorende tot het samenwerkingsverband kan enkel mits 
toestemming en medeweten van alle partijen (clubs, ouders…) 

 
5. Jeugdtrainers motiveren om deel te nemen aan opleidings - en uitwisselingsmomenten. 

 
6. Gemeenschappelijke projecten uitwerken om het voetballen in de regio te promoten :  

                voetbal-fun dagen, voetbalstages, tornooien, na-schoolse voetbactiviteiten…. 
 

7. Gezamenlijk standpunten innemen naar regionale overheid en schoolgemeenschap….. 
 

8. Gezamenlijk aankoop en uitwisseling van didactisch materieel bespreekbaar maken. 
 

9. Het engagement aangaan om gemeenschappelijke aandachtspunten in de onderlinge 
communicatie met spelers , ouders, jeugdcoördinatoren, jeugdbestuur… af te stemmen . 

 
10. Centraal in de  opleiding staat het KIND,  waarbij voetbal als middel ….en opvoeding  

                als doel … ons streven moet. (zie pedagogische afspraken) 

HET STREVEN NAAR PEDAGOGISCHE AFSPRAKEN IN ONS 

JEUGDVOETBAL : 
 

1. Ontwikkelen van sociale en opvoedkundige vaardigheden als fundament voor    het verbeteren 
van de algemene en specifieke voetbalvaardigheden. 
 

• Vermijd het roepen en tieren naar de scheidsrechter,tegenstrever, collega 

trainer… kinderen nemen snel deze attitude over. Respect hebben voor 
scheidsrechter, medespelers, ouders, tegenstrevers, supporters…. 

• Betrek de ouders in het totale club-gebeuren. 
 

2. Als volwassenen niet het goede voorbeeld geven, wat mogen we dan verwachten van onze 
kinderen. 

 
3. Er zijn geen belangrijke wedstrijden of trainingen er zijn alleen belangrijke kinderen.  
 
4. Laat de kinderen voetbal ‘spelen’.  Vaardigheden aanleren op een speelse en doelgerichte 

manier in overeenstemming met het niveau en de belevingswereld van het kind. 
 
5. Elk lid van het team is even belangrijk , krijgt evenveel aandacht, en mag evenveel spelen. 

• Laat kinderen geen 90% van de tijd op de bank zitten. 

• Hou rekening met de biologische leeftijd van de kinderen. Groot en sterk mag niet 
het enige criterium zijn om  spelers te selecteren. 

 
6. Creëer een positieve sfeer. Straal positivisme en enthousiasme uit. De wederzijdse voldoening 

en het leerrendement zal groter zijn. 
 
7. FUN in het voetbal, is de basis van een gerichte ‘Formation’. 
 
8. Winnen is ‘belangrijk’ maar nooit ten koste van één de vorige 7 pedagogische principes. 

• Leren winnen, maar kunnen verliezen 

• ‘Championitis’ is een erge ziekte in het vormingsproces 
 

  

 


