
Charter FC Daknam
FC DAKNAM Voetbalclub. Familieclub.

Zo doen we het in onze club!
FC Daknam zijn we samen. Spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, oma's, opa's,... noem maar op. 

We kunnen er enkel iets van maken als we met z'n allen samnewerken. Maar daar horen ook enkele 

regels bij. Want speler zijn bij FC Daknam is meer dan op de parking afgezet worden. We verwachten 

een posi�eve houding en engagement van iedereen. Als iedereen een inspanning doet wordt het voor 

iedereen veel toffer bij FC Daknam. Doe je mee? Let's go!

Dit verwachten we van onze spelers

Dit verwachten we van de (groot)ouders

Van iedereen verwachten wij ook een posi�eve houding tegenover iedereen. Van iedereen binnen de 
club verwachten we respect voor trainers, scheidsrechters, tegenstanders, andere supporters.

FC Daknam
H. Geestemolenstraat 42a
9160 Lokeren
Stamnummer 09125
www.fcdaknam.be

Ja, ik ga akkoord met dit charter!

Naam speler:

Naam ouder:

Handtekening

................................ ................................

................................

Voor onze communica�e gebruiken we geregeld foto's van ploegen en spelers. 
Door dit charter te ondertekenen ga je ook akkoord dat we deze foto's mogen gebruiken.

Douchen is verplicht na elke 

wedstrijd. Dat is belangrijk 

voor de hygiëne... maar dit 

is ook belangrijk voor de 

teambuilding. 

Douchen
verplicht

Op wedstrijddagen dragen 
al onze spelers hun training 
van FC Daknam. We zijn fier 
op onze kleuren, ze mogen 
gezien worden!

FCD Training
dragen

Voetbalshoenen zijn handig 
op een voetbalveld... niet in 
de kan�ne. Een kleine 
moeite om al het extra 
veegwerk te voorkomen.

Schoenen
uit

Iedereen komt zowel voor 

training als wedstrijd goed 

op �jd. Ook alle afspraken 

die de trainer maakt worden 

nagekomen.

Afspraken
naleven

Trainers coachen �jdens een 
wedstrijd. Als (groot)ouder 
mag u zeker aanmoedigen, 
maar de richtlijnen laat je 
over aan de trainer. Zelf 
ambi�es als trainer? Dan 
mag je het ons al�jd laten
weten.

De kleedkamer is voor 
spelers en trainers. Zeker 
vanaf U9 zijn ouders niet 
meer welkom in de 
kleedkamers.

We verwachten dat elke 
ouder helpt bij het vervoer 
naar verplaatsingen. Niet 
iedereen is evenveel vrij, 
maar een inspanning kan 
iedereen leveren!

 We verwachten ook 

engamgement en deelname 

aan de ac�viteiten van FC 

Daknam. Dat is goed voor het 

groepsgevoel, én het helpt 

onze club financieel gezond 

houden.

Trainer
coacht

KLEED
KAMER

Enkel
spelers

Helpen
voeren

Engagement
tonen


