
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
JEUGDCHARTER 

 

 
 
Iedereen die wil volleyballen is welkom bij ons. Dit jeugdcharter verduidelijkt de afspraken die nodig 

zijn om de goede werking van de club te verzekeren. Van iedereen die betrokken is bij de club 

wordt verwacht deze afspraken te kennen en te respecteren. Het jeugdcharter wordt per mail naar 

alle leden gestuurd en is ook beschikbaar op de website. 

 

administratie 

• Elk spelend lid betaalt tijdig zijn/haar lidgeld en onderschrijft hiermee het charter van de club. 

• Naast mondelinge communicatie verloopt de communicatie binnen de club via e-mail. Het 

is daarom nodig dat elk lid  - en voor een jeugdspeler eveneens een ouder of voogd - aan 

het clubsecretariaat zijn/haar e-mailadres en mobiel telefoonnummer bezorgt. Elke 

wijziging in deze gegevens wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan het secretariaat.  

 

spelerscode 

 

• Iedereen moet aanwezig zijn op trainingen en matchen.  

• Kan je niet komen, verwittig dan steeds de trainer. 

• Trainers houden rekening met je aanwezigheden bij het geven van speelkansen tijdens 

matchen. Uiteraard wordt rekening gehouden met verzachtende omstandigheden zoals 

kwetsuren. 

• Kom op tijd naar trainingen en matchen. 

• We zijn een club waar competitie volleybal gespeeld wordt. Er zijn steeds 4 of 6 spelers 

nodig om een wedstrijd te spelen; als er niet genoeg zijn kunnen zowel je medespelers als 

de tegenstander niet spelen. Er wordt dus verwacht dat je deelneemt aan de wedstrijden.  

• Zorg dat je in de juiste sportkledij aanwezig bent. 

• Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer. 

• Help voor de wedstrijd mee met de opbouw van het terrein. Na de training of match help je 

opruimen. Toon altijd respect voor het gebruikt materiaal. 

• Bij thuiswedstrijden zijn we 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig in 

wedstrijduitrusting. 

• Bij uitwedstrijden verzamelen we in de kantine. Is die gesloten, dan wachten we op elkaar 

op een veilige plaats op de parking. 

• Fair-play is belangrijk: toon respect voor je coach, je medespelers, tegenstanders en 

supporters. Discussieer niet met scheidsrechters. 

• Draag zorg voor de clubkledij.. Wedstrijdkledij draag je niet tijdens een training. 

• Op de bank en naast het terrein houden we het proper: sportzak, drank, ... staan netjes 

naast elkaar. 

• In de sportzaal wordt niet gegeten of gedronken: enkel water is toegestaan. 

• Na de wedstrijd ruimen we alle afval rond het terrein op, ook die van de tegenstander. 
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• Iedereen komt graag in een nette kleedkamer. Na het douchen maak je de kleedkamer 

schoon, blikjes en etensresten doe je in de vuilbak. 

• Het nuttigen van alcoholische dranken voor, tijdens of na de clubactiviteiten is niet 

toegelaten in de sporthal en kleedkamer. 

 

 

 

 

Sportief 

 

• De coach beslist wie speelt. Elke jeugdspelers met inzet krijgt evenveel speelkansen.  

• Iedereen houdt zich klaar om in te vallen. Als je niet speelt, supporter je voor je team. Bij 

een time-out luistert iedereen naar de coach. 

• Wedstrijden van de club hebben voorrang op provinciale selectietrainingen. Het IPJOT 

heeft wel voorrang op de clubtrainingen en -wedstrijden. 

• Bij bekermatchen telt voor de club het resultaat. Dan wordt gekozen voor de sterkste 

opstelling. 

• De belangrijkste doelstelling is om alle jeugdspelers en speelsters een zo goed mogelijke 

en complete opleiding te geven. De sportieve cel zal samen met de trainers de leden op 

het einde van het seizoen indelen in een groep die, voor het volgende seizoen, het best 

aansluit bij de mogelijkheden van de speller/speelster. Dit is niet automatisch de categorie 

waartoe de speller/speelster behoort op basis van zijn/haar leeftijd.  

• Sommige spelers/speelsters kunnen in meerdere ploegen spelen en niet noodzakelijk 

binnen hun leeftijdscategorie 

 
▪ Extra sportief 

 

• De club organiseert activiteiten/acties (wafel- en wijnverkoop, Trooper, Leuk Steuntje, …) 

om alle kosten te kunnen betalen. Motiveer familie en vrienden om aan deze activiteiten en 

acties deel te nemen. 

• Van elk lid (15+ jaar) wordt verwacht dat hij/zij meehelpt als scheidsrechter van de 

jeugdwedstrijden en/of als barkeeper in de kantine. Je wordt hiervan ruim op voorhand 

verwittigd en je krijgt ook een herinnering enkele dagen ervoor. 

 
 
▪ Diversiteit 

 

• Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van geslacht, huidskleur, nationaliteit, religie, 

volleybaltalent, seksuele voorkeur. 

• Elk lid is vrij te handelen volgens zijn of haar eigen spirituele/religieuze levensopvattingen, 

voor zolang deze niet tegenstrijdig zijn met de gedragscodes vermeld in dit charter.  

• Er wordt van elk lid verwacht om respectvol om te gaan met elk ander lid binnen de club, 

ouders, tegenstanders en scheidsrechters, zonder vooroordelen omtrent voorkomen of 

levensopvattingen. 

• Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag is onaanvaardbaar Onder grensoverschrijdend 

gedrag wordt verstaan: pesten en ongewenst seksueel gedrag 

• De club heeft 2 contactpersonen (API – AanspreekPunt Integriteit) aangesteld die je als 
speler, ouder of trainer kan contacteren met een vraag, vermoeden of klacht over 
grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Ze gaan met elke melding 
discreet om.  De 2 contactpersonen zijn :  

An Dierickx: andierickx@telenet.be - GSM: 0474 29 62 34 

Pieter-Jan Wynant: pjwynant@telenet.be - GSM: 0485 27 55 54 
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▪ Code voor de ouders/supporters 

 

Van de ouders/supporters wordt verwacht dat ze: 

 

• Geen agressieve of schunnige taal gebruiken tijdens het supporteren 

• Hun zoon/dochter (alsook zijn/haar ploegmaats) aanmoedigen. 

• Geen kritiek geven voor gemaakte fouten.   

• De beslissingen van de coach en scheidsrechter respecteren 

• Geen instructies geven aan de spelers/speelsters. Die worden gegeven door de coach 

• Als je niet akkoord bent met bepaalde beslissingen of gebeurtenissen tijdens de wedstrijd, 

praat er over met de trainer/coach. Niet direct na de wedstrijd, liefst na een afspraak. 

• Niet alleen naar de score/uitslag kijken, maar ook naar de geleverde inspanningen.  

• Meedoen aan een beurtrol voor wassen van de wedstrijdtruitjes  

• Meehelpen met de trainer in het organiseren van het vervoer naar uitwedstrijden 

(carpoolen) 

 


