
                                                          

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS 
 

1. Praktische verantwoordelijkheden  
 

a. Kledij en materiaal  
o Ouders dienen te verzekeren dat hun kind op de juiste wijze gekleed naar de les/ training 
gaat.  
o Ouders worden erzocht om ervoor te zorgen dat kinderen geen kostbare voorwerpen 
meebrengen.  
 

b. Begin en einde training  
o Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om voor hun kind te zorgen tot de 
les/training begint, en dan meteen na het einde van de les weer voor hen te zorgen.  
o Nieuwe ouders moeten zich voorstellen aan de verantwoordelijke coach/trainer, omdat dit 
er voor zal zorgen dat gymnasten enkel de sportschool verlaten met iemand die de 
coach/trainer herkent.  
o Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mogen ouders , behoudens toelating van 
de coach/trainer, op geen enkel moment de trainingsvloer betreden .  
o We raden aan dat ouders die kinderen opvangen tijdens de stage of logement aanbieden 
afspraken maken met de clubverantwoordelijken rond gezondheid en veiligheid.  
 

c. Bij wedstrijden 
 o Ouders worden aangeraden om de competities van hun kinderen bij te wonen.  
o Omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen mogen ouders op geen enkel moment de 
wedstrijdvloer betreden.  
 

d. Administratie  
o Van de ouders wordt verwacht dat zij de lidgelden en bijkomende kosten tijdig betalen.  
o Ouders moeten ervoor zorgen dat alle wijzigingen in contactgegevens meegedeeld worden 
aan het clubbestuur. 

 2. Respect  

a. Naar hun kind toe:  
o Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind fit is om deel te nemen aan gymnastiek. Ze 
stimuleren een gezonde en evenwichtige levensstijl bij hun kind.  
o Ouders moeten sportiviteit ten alle tijden aanmoedigen, zoals bijv. regels volgen en respect 
hebben voor zichzelf, anderen en het materiaal. De plezierbeleving van het kind staat 
centraal en er is geen verplichting om aan wedstrijden deel te nemen met uitzondering van 
afspraken binnen wedstrijdgroepen.  
 

b. Naar de coach en trainer toe:  



                                                          
o Ouders worden aangeraden om zich tot de verantwoordelijke coach/trainer te wenden als 
ze zich zorgen maken over een gegeven rond coaching of ontwikkeling.  
o Ouders dienen de coaching over te laten aan de coach/trainer .  
 

c. Naar juryleden toe; 
 o Ouders vallen een jurylid nooit aan en trekken de integriteit van de juryleden niet in 
twijfel. 


