Het 12e MAN CHARTER
FC BONANZA JEUGD

Beste ouders van onze jeugdspelers
In jeugdvoetbal is de impact van ouders en toeschouwers bijzonder groot. Met
aanmoedigingen en positief enthousiasme laten ouders hun eigen kinderen, maar ook het
hele team, groeien en nog beter presteren. Omgekeerd kan negatief gedrag of uitspraken
van ouders, grootouders en supporters veel schade berokkenen aan het imago van de club,
maar ook aan het vertrouwen, prestaties en plezier van onze jeugdspelertjes in het bijzonder.
Als jeugdbestuur dragen wij de verantwoordelijkheid om al onze jeugdspelers te beschermen
tegen mogelijke negatieve externe invloeden. Daarnaast willen we een omgeving waar het
werk van het bestuur, trainers en vrijwilligers zo goed mogelijk kan gebeuren.
We maken jullie ouders daarom bewust van de belangrijke positieve rol die jullie hebben
binnen onze mooie club. Jullie ouders zijn onze 12e man!!
Met een charter maken we met 10 basisprincipes duidelijk hoe wij het begrip 12e man in ons
club zien.
Bij elke inschrijving van een jeugdspeler ondertekent één van beide ouders dit charter. Op
die wijze krijgen we bevestiging dat beide ouders en andere familieleden op de hoogte zijn
én bereid zijn zich een volledig seizoen te engageren als onze 12e man (vrouw)!
Samen met het jeugdbestuur, trainers en vrijwilligers dragen zo al onze ouders actief bij tot
een positieve, sportieve en familiale omgeving waar al onze jeugdspelers hun passie kunnen
beleven. We hopen op die wijze als jeugdclub te kunnen blijven groeien en onze
jeugdwerking verder te kunnen uitbouwen.

De 10 basisprincipes van 12e man bij FC Bonanza jeugd
De ouders, grootouders en supporters van ………………………………………………………………… (naam en voornaam
jeugdspeler), spelend in de reeks U ….. gaan akkoord met het charter van 12e man van de jeugd van FC
Bonanza

Als 12e man …
1. ….geef ik met positieve aanmoedigen mijn eigen kind, maar ook de andere kinderen, het nodige
zelfvertrouwen en bevestiging van hun inzet en prestaties.
2. … sta ik bij tegenslagen op de eerste rij om mijn eigen kind en het hele team te ondersteunen en
sportieve tegenvallers te relativeren.
3. … hou ik steeds rekening met de eigenheid en groeimogelijkheden van mijn eigen kind en ook van
andere kinderen. Elk kind kent zijn eigen ontwikkelingsproces en groeitraject.
4. … primeert steeds de teamprestatie boven een individuele prestatie. Sportieve mislukkingen zijn
NOOIT individuele mislukkingen. Sportieve successen zien we ALTIJD als een ploegprestatie.
5. … moedig ik aan, maar probeer ik niet te coachen. Het coachen laten we aan de trainer over.
6. … ben ik voor mijn eigen kind en de andere kinderen een voorbeeld van sportiviteit. Respect voor
trainer, medespelers en ouders, scheidsrechter en tegenstrevers zijn bij onze club basisprincipes die
gelden voor spelers, trainers en ouders.
7. … zie ik in elke tegenslag of mindere prestatie ook een leerervaring voor mijn eigen kind en de hele
ploeg.
8. … draag ik bij tot de uitstraling en het imago van onze familiale club en jeugdwerking. Bij negatieve
ervaringen of bedenkingen spreek ik interne bestuursleden of trainers aan in plaats van interne
problemen buiten de club aan te kaarten en te communiceren.
9. … draag ik bij tot de teamgeest onder alle kinderen van de ploeg en zet ik mij in voor een positief
groepsgevoel onder de ouders.
10. … is winnen of verliezen ALTIJD ondergeschikt aan samenspel, inzet, gezondheid, sportiviteit,
groepsgeest, spelvreugde, vriendschap en samenwerking. Deze waarden staan centraal in onze club
en schuif ik ook als ouder/supporter nooit op zij in functie van een overwinning!
Bij het niet naleven van dit 12e man engagement door een ouder, grootouder of familielid kan het
jeugdbestuur overgaan tot




verwijdering van de speler uit de trainingsgroep
verwijdering van de speler uit de selectie (schorsing van wedstrijden)
verwijdering van de speler uit de vereniging.

Het spreekt voor zich dat dit maatregelen zijn die ingaan tegen het belang van het kind en die we bijgevolg
liever niet nemen. Laat uw kind niet de dupe zijn van uw eigen gedrag als ouder.
Naam en handtekening ouder

