Ethische Code Ouders
Tegenover de speler(s)


Het is aan uw kind om basket te spelen en het is aan u om het daarin te (onder)steunen.
 Dwing uw kinderen niet om te basketten, laat hen een sport doen die ze graag doen, echter
leer hen ook door te zetten wanneer het even wat minder gaat.
 Waardeer de inzet en de inspanningen van uw kind meer dan de pure prestatie en de winst of
het verlies van de wedstrijd.
 Benader uw kind steeds op een positieve manier, ook na een mindere prestatie. Wees
constructief in uw commentaar. Kinderen zijn immers niet gebaat bij verwijten.


Moedig uw kinderen aan om de regels te respecteren.
 Wees waakzaam bij uw kind voor tekenen van overbelasting.
 Stimuleer uw kind om de coach in vertrouwen te nemen.

Tegenover derden


Heb ten alle tijden respect voor de beslissingen van de wedstrijdleiding.
 Heb respect voor de mensen die uw kind de kans bieden om zich in een kwaliteitsvolle







omgeving te ontwikkelen. In het bijzonder de coach, de bestuursleden en de vrijwilligers
binnen de club. Zij doen er immers alles aan om uw kind optimale kansen te bieden.
Supporter voor Cristal Alken BBC en niet tegen het andere team.
Grijp nooit naar verbaal of fysiek geweld.
Besef goed dat tijdens de activiteiten de coach de leiding en de volle autoriteit over uw kind
heeft. Het is uit den boze dat ouders hun eigen instructies gaan roepen naar hun kind, laat
staan kritiek gaan geven op de coach.
Denk eraan dat basketbal in teamverband wordt gespeeld. De ontwikkeling van uw kind
verloopt immers parallel aan de ontwikkeling van het team. Wees ervan bewust dat uw kind
niet het enige kind is in het team en behoedt u voor een 'mijn kind-schoon kind'-mentaliteit.



Racisme en pesten wordt niet getolereerd.
 Het is op geen enkele manier toegelaten om het imago van de club, en haar leden te
beschadigen. Dit ongeacht het spelers, coaches, bestuurders of sponsors betreft. De club zal
de nodige maatregelen nemen wanneer dit toch gebeurt.
 Wanneer u vaststelt dat om het even welke van deze regels wordt geschonden door één van
de andere ouders dat u zelf op gepaste wijze mag en moet reageren. Het is ook aangewezen
om de club hiervan op de hoogte te stellen.
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