
Ik heb respect  voor anderen (medespeler, ouder, trainer, referee…).
Ik  ben verplicht het  het gebruik van  medicatie te melden aan trainer of bestuur met het oog op
dopingvrij sporten.
Ik durf opkomen voor mijn eigen mening op een respectvolle manier en discriminatie op basis van
geslacht, huidskleur, religie,… af te keuren en te melden.
Ik leer luisteren naar mijn lichaam en kan op tijd kunnen stoppen indien nodig.  
Ik heb kennis van het huishoudelijk reglement van de club 
Ik besef dat het schenden van gedragsregels kan leiden tot een sanctie 

Spelers worden verzocht om te trainen in
gepaste golfkledij.
Het gebruik van GSM, tablet is niet
toegestaan tijdens de trainingen en tijdens
wedstrijden.
 Spelers dienen op tijd aanwezig te zijn op
trainingen en wedstrijden. Verwittig de
trainer of organisatie indien je niet kan of
als je te laat dreigt te komen.

 Spelers worden verzocht op een eerlijk manier te
spelen met respect voor de golfregels, etiquette,
materiaal, baan,…
Spelers worden verzocht een goede (faire)
verliezer zijn en een sportieve winnaar.
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Besef dat je de ouder bent en niet de trainer
Heb respect voor anderen (kind, trainer, medespeler, referee…), regels, etiquette,…
Ga op een constructieve manier om met uw kind wanneer hij of zij opgepast gedrag vertoont t.o.v.
medespeler, scheidsrechter, materiaal,…
Promoot een sportieve en gezonde levensstijl zodat uw kind fit is om deel te nemen aan de
trainingen.
Indien er zorgen zijn rond coaching of andere zaken worden de ouders aangeraden zich naar de
trainer of vertrouwenspersoon te wenden.

Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind
in gepast kledij naar de golftraining komt.
Je bent verantwoordelijk voor je kind tot bij
de start van de wedstrijd/training en vanaf
het einde van de wedstrijd/training 
Indien je contactgevens wijzigen dien je dit
mee te delen aan clubbestuur

 Plezier komt op de eerste plaats. Druk zetten is voor niets
nodig
Leer je kind omgaan met slechte resultaten. Ondersteun
hen tijdens deze moeilijke momenten, Tracht hen de
positieve zaken te laten zien van een slechte ronde.
Geef zelf het goede voorbeeld.
Besef dat caddiën of meelopen als toeschouwer voor
onnodige druk kan zorgen tijdens wedstrijden.
Tracht als ouder het niveau van je kind goed in te schatten
en zeker niet te overschatten. Wees realistisch.
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Coaches worden verwacht op een positieve, gemotiveerde en enthousiaste manier te coachen/les te
geven ongeacht leeftijd, religie, niveau of ras. 
Coaches moeten ervoor zorgen dat de spelers kunnen golfen in een veilige omgeving.
Coaches moeten elke speler stimuleren binnen zijn eigen mogelijkheden te groeien, besef dat ieder
kind en andere aanpak nodig heeft
Geef feedback aan ouder & kind (zowel de goede als de minder goede zaken) maar dan op een juiste
pedagogische manier.
Maak duidelijke afspraken met ouders en spelers en vermeld hierbij wat jij als trainer verwacht en wat
zij van jou mogen verwachten.
Besteed de nodige aandacht aan blessurepreventie.
Breng kinderen de principes van ethisch verantwoord sporten bij.

Draag goed gedrag en fairplay hoog in het vaandel.
Ongepast gedrag niet negeren en zeker niet tolereren. Hier op een juiste en gepaste manier op
reageren.
Heb respect voor anderen (kind, ouders, andere trainers,…).
Wees er waakzaam voor om in geen enkele situatie grensoverschrijdend gedrag te vertonen
Communiceer op een duidelijke manier naar kinderen en ouders toe zodat er geen misverstanden
ontstaan.
Draag als trainer bij elke training of wedstrijd gepaste kledij.
Coaches of trainers maken geen gebruik van gsm of tablet tijdens de trainingen of wedstrijden tenzij
voor sporttechnische doeleinden of noodgevallen. 
Zorg ervoor dat je als coach tijdig op de trainingen aanwezig bent en verantwoordelijkheid draagt voor
de kinderen tot de training is afgelopen.
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