JEUGDCHARTER

Iedereen die wil volleyballen is welkom bij ons, op voorwaarde dat men de juiste attitude heeft.
We hebben allemaal regeltjes en afspraken nodig om een organisatie vlot te laten draaien, ook in
onze club. Sommige zaken lijken evident maar toch is het nodig ze even op papier te zetten zodat
iedereen er zich van bewust is en er zich dan ook aan houdt.
-

Elk spelend lid betaalt tijdig zijn/haar lidgeld en onderschrijft hiermee het charter van de club
(dat zowel in eerste nieuwsbrief als infogids die iedere speler krijgt verschijnt).

-

We verwachten van iedereen een maximale inspanning om aanwezig te zijn op trainingen en
wedstrijden. Volleybal is een ploegsport, de medespelers rekenen op jou ! Kan je niet komen,
verwittig dan steeds de trainer ! De trainers houden o.a. rekening met je aan- en
afwezigheden bij het bepalen van speelgelegenheid. Vanzelfsprekend houden de trainers
rekening met verzachtende omstandigheden, zoals kwetsuren.

-

De training begint op het meegedeelde uur (zie infogids, mededeling PV, info-avond voor
ouders en jeugdspelers); zorg dat je tijdig in sportkledij in de zaal staat.

-

Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.

-

Voor de training of wedstrijd helpt iedereen mee met het klaarzetten van het terrein; iedereen
helpt tevens mee met het opruimen van het terrein na de training of wedstrijd. Heb respect
voor het materiaal en gebruik het enkel waarvoor het dient.

-

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

-

Bij uitwedstrijden verzamelen we in de cafetaria van de sportzaal; is die gesloten, op de
parking van het sportcomplex.

-

Wedstrijden worden in de geest van fair-play gespeeld: we tonen respect voor coach,
medespelers, tegenstanders, supporters. Er wordt niet gediscussieerd met de scheidsrechter.

-

De coach beslist wie speelt. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de
speelgelegenheid. Spelers die niet starten zijn steeds klaar om een speler op het terrein te
vervangen. Zij houden zich warm en moedigen het team aan. Bij een time-out verzamelt het
hele team rond de coach.

2.
-

Wedstrijden van de club hebben voorrang op provinciale selectietrainingen. Het IPJOT heeft
wel voorrang op de clubtrainingen en -wedstrijden.

-

Bij bekerwedstrijden wordt er door de club gekozen voor het resultaat en wordt gekozen voor
de sterkste opstelling.

-

Na elke wedstrijd zal iedereen de tegenstrever en de scheidsrechter de hand drukken.

-

Draag zorg voor de wedstrijduitrusting. Na de wedstrijd wordt alle sportkledij verzameld. We
dragen de wedstrijduitrusting niet op de trainingen.

-

Op de bank en naast het terrein heerst er orde: sporttassen, drank, ... staan netjes naast
elkaar.

-

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

-

Na de wedstrijd ruimen we alle afval rond het terrein op, ook die van de tegenstander.

-

Iedereen komt graag in een nette kleedkamer. Na het douchen wordt de kleedkamer
schoongemaakt, blikjes en etensresten worden in de vuilbakken gedaan.

-

We tonen ook interesse in wat onze andere clubleden doen; kom daarom zeker ook eens
supporteren voor hen.

-

We doen zoveel mogelijk mee aan de extra-activiteiten van de club. Deze worden o.m.
georganiseerd om alle kosten te kunnen betalen. Je mag familie en vrienden daarom zeker
motiveren hier ook naartoe te komen. Iedereen draagt zijn steentje bij om te helpen. Vergeet
niet dat als jij niet komt, het werk door iemand anders gedaan moet worden. Ben je
onverwacht belet, zorg dan zelf voor vervanging en geef de naam van je vervanger door aan
het jeugdbestuur.
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