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Gedragscode Volleybalclub Kreg Rotselaar 
 

Mensen maken overal onderlinge afspraken: in het gezin, op school of op werk. Dus ook in de sportclub. 

Zonder degelijke afspraken vervallen we al snel in chaos. 

 

Daarom hebben we onderstaande gedragsregels opgesteld zodat iedereen binnen de club weet hoe hij/zij 

zich moet gedragen en wat we van elkaar mogen verwachten. 

 

Spelen bij Volleybalclub Kreg Rotselaar betekent dat men hiermee instemt en dat men zich eraan houdt. 

 

Respect 

voor de regels van de sport; 

voor de mede- en tegenstander van je sport; 

voor accommodatie en materialen; 

gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport. 

 

Specifieke richtlijnen voor de spelers 

▪ Volg de richtlijnen van je trainer of jeugdcoördinator. 

▪ Problemen worden met de betrokken trainer, jeugdcoördinator of ploegafgevaardigde besproken. 

▪ Word je tijdens een training weggestuurd, dan verlaat je de sporthal niet. Na de training volgt een 

gesprek met de trainer. 

▪ Iedere speler/speelster neemt in de mate van het mogelijke steeds deel aan alle sportieve en extra-

sportieve organisaties van de club. Een afwezigheid kan enkel mits een goede verantwoording en 

wordt steeds persoonlijk en vooraf aan de betrokken trainer, coach of ploegverantwoordelijke 

meegedeeld.  

▪ Iedereen is 10 minuten voor aanvang van de training en 45 minuten voor aanvang van een wedstrijd in 

sportkledij aanwezig in de sporthal. 

▪ Bij een wedstrijd op verplaatsing is iedereen 10 minuten voor het vertrekuur op de aangeduide 

vertrekplaats aanwezig. Kan je niet tijdig aanwezig zijn, verwittig dan je coach, trainer en/of 

ploegverantwoordelijke.  

▪ Na elke training nemen alle spelers een douche (vanaf U15). 

▪ Na elke wedstrijd nemen alle spelers een douche (vanaf U13). 

▪ Bij een training of wedstrijd: 

o dragen we geen hoofddeksels, ringen, horloges of andere sieraden, 

o blijven mobiele toestellen (tablets, I-pod, smartphones, ...) in de sportzak, 

o draagt elke speler gepaste sportieve kledij (geen open T-shirts/topjes/...), 

o eten we geen koekjes, e.d., 

o laten we kleedkamers en sportzaal netjes achter. Ruim je spullen op. 

▪ Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen om te kunnen trainen en wedstrijden te 

spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. 
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Specifieke richtlijnen voor trainers/coaches 

 

▪ De trainer/coach heeft een voorbeeldfunctie. Hij/zij is dus steeds in orde met kledij, op tijd komen, 

naleven van gemaakte afspraken, e.d. 

▪ Trainers en coaches zijn verantwoordelijk voor een correcte communicatie naar spelers en ouders.  

▪ Trainers zijn steeds bereid spelers en ouders te woord te staan indien zij hierom vragen. Uiteraard 

gebeurt dit niet tijdens de training of wedstrijd. 

▪ Een trainer of coach zorgt zelf voor vervanging indien hij niet kan aanwezig zijn. 

▪ De trainer of coach beslist wie er speelt. 

▪ De trainer of coach draagt de verantwoordelijkheid voor de hele groep. 

 

Specifieke richtlijnen voor ouders/supporters 

 

▪ Tijdens de wedstrijden nemen de ouders plaats op de tribunes en niet op de reservebank.  

▪ Ook ouders gedragen zich beleefd tegenover coaches, scheidsrechters en tegenstanders.  

▪ Uiteraard zijn wij blij als ouders ons willen helpen (bv. als ploegafgevaardigde, coach, schrijver of aan 

het scorebord, hulp bij evenementen).  

▪ Als je het niet eens bent met de gang van zaken bespreek je dit na de wedstrijd of training met de 

trainer of coach op een gepaste manier. 

▪ Als er iets is wat uw kind aangaat, bespreek dit met de trainer of coach.  

▪ Ouders moeten het voor de trainers gemakkelijk maken om met hun kind te werken.  

 

Belangrijke info 

 

Door je in te schrijven bij Volleybalclub KREG Rotselaar, geef je toestemming om beeldmateriaal te 

gebruiken op onze website, Facebookpagina of in publicaties van onze club. Wij gebruiken de foto’s en 

videobeelden alleen in het kader van de doelstellingen van onze vereniging. 

 

Als je niet wilt dat we beeldmateriaal van je maken, meld dit dan aan het bestuur  

(bestuur@kreg-rotselaar.com).  

 

Om de werking van de club zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij aan iedere speler om zijn/haar 
lidgeld jaarlijks vóór 7 september te betalen.  Spelers zullen pas wedstrijden mogen meespelen op het 
moment dat het lidgeld betaald is. 
 

De club is niet verantwoordelijk in geval van diefstal. Laat daarom waardevolle voorwerpen thuis! 

 

Het bestuur is er voor jou! Zit je met vragen of heb je een probleem te melden, neem dan contact op met 

iemand van het bestuur.   
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