
Good practices

De rechten van het kind



Panathlonverklaring
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Panathlonverklaring

Alle kinderen hebben het recht om:
• Sport te beoefenen
• Zich te vermaken en te spelen
• In een gezonde omgeving te leven
• Waardig behandeld te worden
• Getraind en begeleid te worden door 

competente mensen 
• Deel te nemen aan training die aangepast 

is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste 

competitie
• In veilige omstandigheden aan sport te doen
• Te rusten
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden



Speelgelegenheid

Minimum 50%



Speelgelegenheid

Testcase : “Jeugdcup Het Nieuwsblad 2011”

 Time out en vervangingen:
 §1. Zowel halverwege de eerste als de tweede helft wordt een time-out van 2 

minuten doorgevoerd. Na iedere time-out wordt het spel hervat met een aftrap, 
genomen door dezelfde ploeg als bij aanvang van de eerste of tweede helft. Er wordt 
na een time-out niet van kant gewisseld. Na iedere time-out dienen alle wisselspelers 
aan de aftrap te verschijnen. Op die manier wordt minstens 50% speelgelegenheid 
aan ieder kind gegarandeerd.

 §2. Vliegende vervangingen zijn tijdens de wedstrijd niet toegelaten. Indien een 
speler ten gevolge van een kwetsuur in de onmogelijkheid verkeert om verder te 
spelen, kan hij/zij echter wel nog vervangen worden. Eens een geblesseerde speler 
vervangen is, mag hij/zij echter niet meer deelnemen aan de wedstrijd.

 §3. Tijdens de rust mag er vrij vervangen worden. 



Rechten van het kind ><
FO Jeugdsport 2011

Wat? Punten?

Speelgelegenheid 50%:
Ondertekend door hele bestuur 

Gepubliceerd op website 
5 ptn

Charter voor 
- ouders
- bestuur

- supporters

1 pt per charter (max 3 ptn)

Panathlonverklaring ondertekend
bezorgen aan de VFV

3 ptn

Panathlonverklaring: gepubliceerd op 
website van de club

3 ptn



Opstellen van gedragscharters

INHOUD?

• Wat leeft er binnen de club? Wat vinden jullie 
belangrijk?

• Streefdoel en uitgangspunt = het ideale 
gedrag van de veschillende betrokkenen

• Feedback, advies? Contacteer jouw 
provinciale coördinator of coördinator 
jeugdsport



Opstellen van gedragscharters

• Inspiratie? 

Voorbeelden op het internet zijn legio!!
http://www.vvcabauw.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=101

http://www.fceibergen.nl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=112&Itemid=163

http://www.vvdeweide.nl/gedragscode/

http://jeugdprikbord.bocholtvv.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2

http://www.kvcnokere-kruishoutem.be/club-info/gedragscode

http://www.vkamiddelburg.be/info.html

http://www.groenstarbeek.be/afbeeldingen/Gedragscode.pdf

…
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Good practices

• Organiseren van info-avonden voor ouders: “coach de ouder”

• Interview Bart De Nul 
(http://www.hig.be/projecten/voetbalonderzoek)

• TVJO’s eisen opleidingsgerichte coaching van de trainers

• OUDERtrainingen (Infoavonden voor de ouders) : bannen van 
overdreven championitis-gedrag

• Speelgelegenheid bieden aan álle kinderen (evt. 
samenwerkingsverbanden afsluiten met andere clubs)

• “Fun and Formation” overbrengen op de jeugdtrainers



Good practices

• Panathlonverklaring verwerken in taakomschrijvingen JO en 
interne reglementen en duidelijk sanctiebeleid bij niet naleving 
uitschrijven en publiceren
• Panathlonverklaring laten ondertekenen door de ouders
(Namenlijst van getekende ouders/trainers/bestuurslui op de site 
plaatsen)
• Panathlonverklaring plastifieren, inkaderen en ophangen in de 
kantine
• Award uitreiken op het einde van het seizoen aan de trainer/speler 
die Panathlonverklaring (+fair-play) hoog in het vaandel draagt
• Op een jeugdtornooi: Panathlonverklaring uithangen aan inkom en 
laten tekenen door elke club en verwerken (net als fair play charter) 
in programmaboekje



Good practices

• T-shirts laten drukken voor medewerkers club met daarop 
verwijzing naar charters en/of Panathlonverklaring (en 
eventueel een sponsor aan gekoppeld die het charter steunt en 
de T-shirts wil betalen)

• Scorebord in de kantines weghalen en vervangen door 
charter (utopisch?)

• Spelers van de 1ste ploeg komen het charter ondertekenen op 
een jeugdevenement veel volk, aanwezigheid van trainers en 

ouders… een signaal geven! 



Zie het zo ruim mogelijk!

OK, maar hoe gaan we 
dit concreet in de club 
toepassen?

Mentaliteitswijziging: stel 
realistische doelen in de club, 
werk op lange termijn en met 
een visie

Acties die zich richten op 
trainers, ouders, bestuur, 
supporters, 
sympathisanten. ..

•Panathlonverklaring ondertekend
bezorgen aan de VFV + publiceren op 
website van de club
•Speelgelegenheid
•Charters publiceren op website


