CHARTER voor de AFGEVAARDIGDE
De 10 geboden van de afgevaardigde
VERTEGENWOORDIGEN – Als afgevaardigde vertegenwoordig je Dosko Sint-Kruis en heb
je een voorbeeldfunctie. Als club verwachten we dan ook dat een afgevaardigde zich
steeds hoffelijk en respectvol opstelt. Je werkt mee aan de positieve uitstraling van
Dosko Sint-Kruis.
ASSISTEREN – Je bent de rechterhand van de trainer, die de sportieve leiding heeft.
Jouw taak bestaat er hoofdzakelijk uit om het team te begeleiden en aan te moedigen.
Coachen is een taak van de trainer, en enkel van de trainer.
ONTHAAL – Bij thuismatchen staat de afgevaardigde in voor het onthaal van de
scheidsrechter en de tegenstander. Je verwelkomt en begeleidt hen; je voorziet
iedereen van drank. Na de match zorg je dat iedere speler van Dosko Sint-Kruis een
drankje krijgt. Ook de scheidsrechter wordt na de match een drankje aangeboden.
TOEZICHT – Hou toezicht op de veiligheid en integriteit van de spelers. Wees alert! Hou
mee toezicht op orde en netheid en waak over de discipline onder de spelers. Ban
pestgedrag, discriminatie, verbaal- en fysiek geweld onder de spelers.
ADMINISTRATIE – Vervul de administratieve taken correct en stipt. Onder andere het
invullen en controleren van het scheidsrechterblad, het beheren van de
identiteitskaarten, het bijwerken van spelersfiches en de aangifte van een ongeval
horen bij de administratieve taken.
UITRUSTING & MATERIAAL - Draag zorg voor de wedstrijdballen, de waterzak, de
identificatiebanden (wit, rood, driekleur), de drinkbussen en de uitrusting. Hou
waardevolle bezittingen van de spelers in bewaring tijdens de match.
TERREINAFGEVAARDIGDE – Bij thuiswedstrijden fungeert de afgevaardigde eveneens als
terreinafgevaardigde. Zorg dat het speelveld voldoet aan de reglementering. Zorg voor
de veiligheid; veranker de goals!
VERZORGER – Lever bijstand en eerste hulp bij kwetsuren of ongevallen. Indien de
ploeg over een dokter beschikt, lever die dan bijstand. Op Dosko Sint-Kruis is steeds een
EHBO koffer aanwezig; op verplaatsing zorg je voor een eigen EHBO kit. De club helpt je
hiermee.
JE BENT DEEL VAN DE PLOEG(LEIDING) – Als afgevaardigde ben je, naast de trainer,
een contactpersoon van de ploeg. Luister naar ouders en spelers en informeer indien
nodig het bestuur, de TVJO of trainer. Laat het bemiddelen over aan de trainer,
jeugdcoördinator, TVJO of jeugdbestuur.
ORGANISATIE – In overleg met trainer en bestuur sta je in voor de praktische
organisatie en communicatie zoals de uitnodigingen voor wedstrijden, afspraken i.v.m.
vervoer, e.d. Je biedt ook ondersteuning bij extra sportieve activiteiten.

1

DE VOORBEELDFUNCTIE
Alle afgevaardigden bij Dosko Sint-Kruis hebben een voorbeeldfunctie. Dit ten opzichte van
de spelers, de ouders, bestuursleden en toeschouwers.
Kom op tijd op de afspraak!
Rook niet, noch in de kleedkamers, noch op het terrein.
Let op je taal en uitspraak en blijf altijd beleefd.
Gedraag je correct.
Geef aandacht aan spelers en ouders.
Ondersteun de trainers/trainsters. Geef geen kritiek op hen.
Respecteer scheidsrechterlijke beslissingen, concentreer je op de wedstrijd en
spelers, niet op de scheidsrechter.
 Ga niet in discussie met de trainer of afgevaardigde van de tegenstander.
 Verbaal en fysiek geweld is uitgesloten!








Een afgevaardigde behandelt de scheidsrechter correct, en zorgt dat ook anderen dat doen.
 De scheidsrechters moeten met respect behandeld worden. Dit op en naast het
terrein.
 Zorg steeds (mee) voor de veiligheid van de scheidsrechter. Dit zowel thuis als op
verplaatsing.
 We zijn dankbaar voor hun engagement.
 We weten dat scheidsrechter ook maar mensen zijn, die fouten kunnen maken.
 We respecteren de beslissingen van de scheidsrechter(s).
 We beseffen dat zonder scheidsrechters geen voetbalwedstrijden mogelijk zijn.
Bij conflicten spreekt de afgevaardigde de jeugdcoördinator, TVJO of iemand uit het
jeugdbestuur aan.
Naast de gedragscode vraagt Dosko Sint-Kruis zijn afgevaardigden eveneens actief te zijn in
het vereningsleven. Ook de aanwezigheid op vergaderingen voor afgevaardigden belegd
door het dagelijks bestuur wordt op prijs gesteld.
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