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De sociale media zijn niet meer uit ons dagelijks leven terug te dringen. Een probleem is dat niet als 

we ons maar van de gevaren bewust zijn én de voordelen optimaal benutten. 

Bij KVK Westhoek jeugd willen we gretig maar op een correcte manier gebruik maken van de 

bestaande sociale media. Enkele afspraken zullen ons ongetwijfeld op het goede pad helpen. 

 Bij KVK Westhoek jeugd verbieden we geen enkele vorm van gebruik van sociale media. 

Welke vorm dan ook is toegelaten als de afspraken maar gerespecteerd worden. Enkele 

voorstellen in verband met het gebruik van Bloggen en Facebook: 

 

o Alle ploegen die dat wensen mogen een blog aanmaken. Wees wel selectief met de 
inhoud die erop geplaatst wordt. Het is niet de plek om afspraken te maken in 
verband met selecties, om spelers die even op het matje moesten met naam te 
noemen, kortom om gerichte communicatie te voeren met spelers en ouders. Leuke 
nieuwsjes, anekdotes, fun-momenten kunnen wel. 
 

o Interne communicaties in verband met selectie, uur van afspraak, achtergelaten 
voorwerpen, …… kunnen perfect in BESLOTEN GROEPEN op Facebook. Bij enkele 
leeftijdsgroepen loopt dit perfect. We vragen enkel dat de leden van de sportieve cel 
lid mogen zijn van de groep. 

 

o Bij KVK Westhoek jeugd hebben we een algemene OPEN GROEP. Het is de bedoeling 
hier aan de buitenwereld te tonen wat wij bij KVK Westhoek allemaal doen om het 
onze spelers aangenaam te maken. We denken POSITIEF! Onzinnige discussies en 
pogingen om elkaar met ‘drek’ te besmeuren worden onmiddellijk in de kiem 
gesmoord. 

In het verleden werd al een aantal tips meegeven: 

 Blijf altijd loyaal ten opzichte van de club: als auteur op de sociale media ben je als trainer, 
bestuurslid of afgevaardigde ambassadeur van KVK Westhoek. 
 

 Maak duidelijk dat je in eigen naam spreekt (schrijf daarom in de ik-vorm) – geef duidelijk 
aan dat hetgeen je schrijft je eigen mening is (en niet noodzakelijk de algemene visie van de 
club) 
 

 Het internet vergeet niet: wat geschreven staat, blijft er staan – denk 2 keer na vooraleer je 
iets op het net gooit – zeker als je ‘fel’ staat laat je best het stof even neer dwarrelen. 
 

 Respecteer derden: geen kritiek op scheidsrechters – tegenstrevers – federatie – overheden 
en andere externen! 
 

 Respecteer het recht op privacy van iedereen. 
 

 Auteursrechten: vermeld minstens je bron als je oefenstof of ander materiaal verspreid. 
 

 Vriend worden met spelers? Baken goed de grenzen af!! 
 



 Vergeet het klassieke gesprek niet: moeilijke en gevoelige onderwerpen worden nog altijd 
beter in een persoonlijk gesprek behandeld! 
 

 


