
 
 

Trainerscharter EEVOC 

Waarom een Trainerscharter? 

De ultieme doelstelling is een eenduidige visie binnen de jeugdwerking tot de fanionteams te verwezenlijken. 
Daarom is het belangrijk dat er duidelijke ‘leefregels’ zijn binnen de club en dat het besef leeft dat we enkel 
samen iets kunnen bereiken, zowel op sportief vlak als op sociaal vlak. Van de trainers verwacht het bestuur 
dat ze zich aan de gedragscodes en normen van de club houden gedurende de clubactiviteiten. Er wordt steeds 
en overal respect getoond voor de club om zo het imago van de club hoog te houden.  

Algemene gedragscode 

1. Elke trainer van Eevoc verklaart op de hoogte te zijn van de geldende gedragscode voor sportbegeleiders (zie 
extra document bij Downloads) en zich daarnaar te schikken. 

2. Alle activiteiten gebeuren in groepsverband: trainingen, wedstrijden, clubactiviteiten, zaal opruimen... En de 
trainer stimuleert de spelers daarin. 

3. Elke trainer respecteert en draagt zorg voor het materiaal van andere leden, het materiaal van de club en het 
materiaal van de sporthal. Elke trainer is verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal en keurige opberging 
op de juiste plaats. 

4. Van elk trainer wordt verwacht dat hij/zij zich engageert bij extrasportieve evenementen die tot doel hebben 
de club financieel te steunen (tornooi, scampiweekend…) en ook de spelers daarvoor te engageren. 

5. In geval van conflict probeert de trainer dit zelf met de speler in kwestie op te lossen. Indien onderlinge 
verzoening niet lukt, kan aan het bestuur gevraagd worden om als neutrale partij op te treden en het conflict te 
helpen oplossen binnen een redelijke termijn. Eventuele sancties worden steeds per mail aan het bestuur 
voorgelegd via bestuur@eevoc.be. Pas na officiële bevestiging van het bestuur kan een sanctie toegepast 
worden.  

6. Een trainer die met minderjarige spelers werkt, moet een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen 
voorleggen aan de club vanaf het seizoen 2023-2024. Dit bewijs kan worden ingekeken door een bestuurslid 
maar wordt niet bijgehouden door de club. 

Trainerscode 

1 Elke trainer leest aandachtig de beschikbare trainersgids. Daarin staat belangrijke info voor elke Eevoc-
trainer. De trainersgids is beschikbaar via Downloads en kan opgevraagd worden bij het bestuur. 

2. Elke jeugdtrainer geeft de technische en teamontwikkeling voorrang op het klassement. 

3. Een speler kan uitgenodigd worden om mee te trainen of een wedstrijd mee te spelen bij een team dat in 
een hogere reeks of leeftijdscategorie speelt. Dit gebeurt steeds in onderling overleg tussen de trainers van 
beide ploegen en de speler zelf. Als club stimuleren we doorstroming, op voorwaarde dat dit in goede 
verstandhouding gebeurt en de speler hier zelf mee akkoord gaat. Daarbij gelden volgende criteria. 

a. De doorstromer toont voldoende inzet en gemiddeld voldoende aanwezigheid op eigen training. Het is geen 
vereiste om twee trainingen op een avond af te werken, maar dit is wel toegestaan. De trainers hebben hierbij 
oog voor de (fysieke) belasting van de speler. Vallen de trainingen op afzonderlijke dagen, dan wordt de 
doorstromer op beide trainingen verwacht. 

b. Bij teveel belasting voor de doorstromer (fysiek, mentaal, drukte door studies en werk) geeft de doorstromer 
voorrang aan de training en/of wedstrijd bij het eigen team, tenzij de trainers en doorstromer onderling anders 
overeenkomen. Wanneer een doorstromer uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn op de eigen training (omwille 
van een geldige reden) maar wel bij de doorstromingstraining, mag de speler aan deze training deelnemen.  

c. In het geval van een gelijktijdige wedstrijd geeft de doorstromer voorrang aan het eigen team, tenzij de 
trainers en speler onderling anders overeenkomen. In clubbelang (tekort aan spelers, belang van de wedstrijd) 
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kan een speler gevraagd worden om bij een gelijktijdige wedstrijd toch deel te nemen bij het team in een 
hogere reeks of leeftijdscategorie. 

d. We vragen van de trainers voldoende overleg en bereidheid om beslissingen te nemen in het belang van de 
club en de ontwikkeling van de spelers. In gevallen van onenigheid wordt een beslissing gevraagd van het 
bestuur binnen een redelijke termijn.  

4. Alle trainers hebben oog voor een goede sfeer en opvang voor de eventuele doorstromers. 

5. Elke trainer heeft oor naar de tips en bijsturingen van de jeugdcoördinator. De jeugdcoördinator is er zowel 
voor de trainer als de spelers. 

6. Indien een trainer verhinderd is, laat deze zich tijdig vervangen door een Eevoc-trainer. Zie trainersgids. 

7. De trainer is zelf een voorbeeld voor zijn spelers inzake discipline, orde en stiptheid. 

8. Om training te geven draagt de trainer sportieve kledij en sportschoenen. 

9. Elke trainer is verplicht een aanwezigheidsregister bij te houden. 

10. Elke trainer houdt zich eraan de trainersvergaderingen zoveel mogelijk bij te wonen. 

11. Elke jeugdtrainer houdt zich eraan minstens een clinic per jaar bij te wonen en zo de J-coachlicentie te 
behouden (zie trainersgids). 

12. Elke trainer doet het mogelijke om zich bij te scholen. We moedigen iedere trainer aan om minstens een 
diploma Initiator te behalen. Dit is geen verplichting om trainer te zijn bij onze club. 

13. Bij de komst van een nieuw lid, zorgt de trainer ervoor dat de administratieve gegevens van het nieuwe lid 
snel bij de secretaris van de club worden gemeld.  


