VOLLEYBAL C L U B

TARCO VB 0856
Website: www.tarco.be

AFSPRAKEN VOOR EEN EFFICIENTE
SAMENWERKING IN DE CLUB
–
JEUGD en OUDERS

1. INLEIDING
Afspraken en regels binnen een vereniging zijn vergelijkbaar met de regels die onze
huidige samenleving ordenen. Indien iedereen zich aan de afspraken houdt, is er geen
probleem; indien dat niet het geval is, breng je jezelf en de anderen in de problemen!
Beschouw deze gedragscode dan ook als een overeenkomst bindend voor ieder
lid van de club.
Volleybal is een ploegsport. Individuele klasse is belangrijk, maar ondergeschikt aan de
onderlinge samenwerking van de spelers/speelsters op het veld en met diegenen die
ernaast staan (trainers, ploegafgevaardigden, scheidsrechters, e.d.). Een ploegsport
vraagt dus verantwoordelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het veld. De
volgende gedragsregels zullen daar zeker positief toe bijdragen.

2. UITGANGSPUNTEN
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Lid zijn van TARCO is meer dan alleen volleyballen. Ieder lid van de club
levert een extra bijdrage, onder welke vorm dan ook, ieder volgens zijn eigen
mogelijkheden.
Leden van TARCO tonen respect voor medespelers, vrijwilligers van de club,
tegenstanders, scheidsrechters en supporters ongeacht hun herkomst,
huidskleur, geaardheid, geslacht, godsdienstige overtuiging, levenswijze,
enz. …
De seniorleden van de club, de trainers en de ouders vervullen een
voorbeeldfunctie voor de jongeren.
Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag zoals vloeken en schelden
t.o.v. andere personen worden door de club niet getolereerd.
Leden van TARCO behandelen materiaal, velden en gebouwen met respect.
Leden van TARCO die herhaaldelijk de regels in deze gedragscode met de
voeten treden, of die een zeer ernstige inbreuk tegen deze regels plegen,
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kunnen door het Bestuur het lidmaatschap ontnomen worden. Zulke
beslissing is enkel mogelijk na overleg met de train(st)er/coach en de
teamverantwoordelijke en nadat het Bestuur de speler/speelster in kwestie
hierover heeft gehoord.

3. REGELS voor de SPELERS/SPEELSTERS
3.1.

Lidgeld

3.1.1. Het lidgeld wordt ieder jaar voor aanvang van het seizoen bepaald door
het Bestuur.
3.1.2. Het lidgeld dekt een klein gedeelte van de werkelijke kosten van het
volleyballen (huur zaal, betaling trainer, aansluiting V.V.B., verzekering,
materiaal, e.d. ...) Er wordt enkel lidgeld gevraagd aan een spelend lid.
Een niet-spelend lid, vrijwilliger, geniet van een vrijstelling.
3.1.3. Het volledig lidgeld dient betaald te zijn ten laatste op 15 september. Om
de financiële last voor de speler/speelster te spreiden en om de club in
staat te stellen een aantal administratieve lasten te betalen, wordt een
voorschot op het lidgeld van het volgend seizoen gevraagd in het
voorjaar. Bij betalingsproblemen kan het Bestuur uiteraard in alle discretie
een regeling uitwerken met de speler/speelster.
3.1.4. Zolang het lidgeld niet is betaald, kan het Sportief Beleid, in samenspraak
met de trainer, de speler/speelster de deelname aan de trainingen en/of
wedstrijden ontzeggen.
3.1.5. Een jeugdspeler (nog geen 18 jaar op 1 juli na het seizoen), die kennis wil
maken met het volleybal of wil aansluiten bij TARCO, kan maximum 1
maand gratis meetrainen. Daarna dient een beslissing te worden
genomen, eventueel in samenspraak met de trainer, en bij voortzetting
het lidgeld betaald.

3.2.

Kledij

3.2.1. De club vraagt van iedere speler/speelster dat hij/zij de sportkledij door
de club ter beschikking gesteld, behandelt als “een goede huisvader”.
3.2.2. De speler/speelster meldt onmiddellijk iedere beschadiging of verlies van
de kledij aan de materiaalverantwoordelijke van de club. In geval van
verlies of beschadiging tengevolge van een “abnormaal” gebruik,
vergoedt de speler/speelster het verlies of de schade aan de club. De
materiaalverantwoordelijke van de club beoordeelt in samenspraak met
de trainer of er sprake is van “abnormaal “ gebruik. Het Bestuur bepaalt
het te vergoeden bedrag.
3.2.3. De kledij mag door de spelers enkel worden gedragen tijdens wedstrijden
(vriendschappelijk, competitie of beker) maar niet tijdens trainingen.
3.2.4. Aan de ter beschikking gestelde kledij mag niets worden gewijzigd,
zonder voorafgaandelijke toestemming van de materiaalverantwoordelijke
van de club.
3.2.5. De speler/speelster die de club verlaat levert onmiddellijk de ter
beschikking gestelde kledij in bij zijn/haar ploegverantwoordelijke, vooraf
netjes gewassen.
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3.3.

Trainingen

3.3.1. De speler/speelster is op alle trainingen aanwezig. Indien de speler
tengevolge van overmacht (ziekte, studies, werk, bijzondere familiale
omstandigheden, e.d.) toch niet kan aanwezig zijn, wordt de trainer
daarvan zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht. Dit kan telefonisch
gebeuren, met sms, enz.… Zonder meer wegblijven wordt niet
geaccepteerd!
3.3.2. Ten laatste 5 minuten voor aanvang van de training staat de speler in
sportuitrusting op het veld. Taping, verzorging of preventieve opwarming
dienen voor de start van de training te gebeuren.
3.3.3. De trainer staat ervoor in dat de training tijdig start en eindigt. Hij noteert
eveneens systematisch de aan- en afwezigheden van de
spelers/speelsters op trainingen en wedstrijden.
3.3.4. De training begint met het klaarzetten van de palen en het net en eindigt
met het opruimen (alle ballen in de mand/ballenkar; lege drankbussen en
allerhande afval in de vuilbak; palen en net wegzetten als er geen ander
team na jouw team traint). Elke speler/speelster helpt opruimen en verlaat
de zaal pas als deze volledig klaar is, tenzij de trainer toestemming geeft
om eerder te vertrekken.
3.3.5. Tijdens de trainingen draagt de speler geen ringen, armbanden of
uurwerken, dit om kwetsuren te vermijden. Ook kauwgum is niet
toegelaten.

3.4.

Wedstrijden

3.4.1. De speler is tijdig aanwezig op de wedstrijden. Indien de speler
tengevolge van overmacht(ziekte, school, werk, bijzondere familiale
omstandigheden) toch niet kan aanwezig zijn, wordt de trainer/coach
daarvan zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht. Dit kan telefonisch
gebeuren, met sms, enz.… Zonder meer wegblijven wordt ook hier niet
geaccepteerd!
3.4.2. Bij thuiswedstrijden is de speler drie kwartier vooraf in de sportzaal, bij
uitwedstrijden is dit afhankelijk van de richtlijnen van de trainer/coach.
3.4.3. De speler toont het nodige respect voor de trainers/coaches,
medespelers, tegenspelers en de scheidsrechters.
3.4.4. De speler respecteert de spelaanwijzingen van de trainer/coach. Het is
uitsluitend hij/zij- of bij afwezigheid van de trainer/coach diegene door
hem/haar werd aangeduid -die de ploegopstelling bepaalt.

3.5.

Kleedkamers en sportzaal

3.5.1. Na de training en de wedstrijd wordt er in principe gedoucht. De
kleedkamers worden ten laatste 30 minuten na de training en te laatste 1
uur na de wedstrijd verlaten.
3.5.2. Er wordt voor gezorgd dat de kleedkamers en de sportzaal steeds netjes
worden gehouden. Dat betekent dus dat de speler geen drankblikjes,
flesjes, glazen of andere voorwerpen laat rondslingeren.
3.5.3. Voor of tijdens de wedstrijd/training zal de speler geen alcoholische
dranken nemen.
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3.5.4. De speler/speelster houdt zich aan de regels opgelegd bij gebruik van de
sportzaal en ziet erop toe dat ook de anderen de regels volgen:
3.5.4.1.
Het is verboden om glazen of glazen flesjes mee te nemen
in de sportzaal.
3.5.4.2.
Het is verboden te eten in de sportzaal.
3.5.4.3.
Het is verboden de sportzaal te betreden met niet
aangepast of vuil schoeisel.

4. CLUBACTIVITEITEN
De volleybalclub organiseert regelmatig extrasportieve activiteiten die voor noodzakelijke
inkomsten voor de club zorgen. Het Bestuur laat aan elk team en/of elke
speler/speelster tijdig vooraf weten wanneer welke hulp wordt verwacht.
Naast aanwezigheid op de trainingen en de wedstrijden, tracht elke speler/speelster bij
deze extrasportieve activiteiten aanwezig te zijn en mee te helpen. Hij of zij nodigt ook
familie en vrienden uit om aanwezig te zijn.

5. BETROKKENHEID VAN DE OUDERS
Om als sportclub te kunnen investeren in jeugdploegen en jeugdopleiding, is de
betrokkenheid, de interesse en de hulp van de ouders van het kind van groot belang.
Ouders helpen zo ook hun kind de clubregels te leren respecteren.
Onze club verwacht dan ook van de ouders, in de mate van het mogelijke, de volgende
zaken:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Kom bij elke wedstrijd supporteren voor je eigen kind.
Breng je kind tijdig naar de training/wedstrijd en haal hem/haar dan ook tijdig
op.
Zorg in samenspraak met de train(st)er voor vervoer voor de wedstrijden op
verplaatsing.
Indien je kind een probleem heeft waarvan de train(st)er best op de hoogte is,
meldt dit dan onmiddellijk.
Ouders die de club willen meehelpen bij de sportieve(bv. een wedstrijdje
fluiten) of extrasportieve(bv. steakdag) activiteiten, zijn steeds welkom.
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