Huishoudelijk reglement Damesvolley
Waregem
Doel en visie
Het ultieme doel van onze club is om kinderen /jongeren te laten sporten en zich sociaal te ontwikkelen.
Naast de technisch/tactische opleiding, streven we ernaar hun waarden als sportiviteit, respect en
verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen.
Wij willen via een regionale rekrutering het familiale, gastvrije en sympathieke karakter van de club
accentueren. De club verbindt er zich toe een degelijke jeugdopleiding te voorzien en open te staan voor
elke jongere, ongeacht zijn sportieve mogelijkheden. Dit met het oog op eventuele doorstroming naar
damesploegen.

Algemene regels
Damesvolley Waregem wil zich vooral positief profileren. Als lid van onze club proberen we steeds
sportief, vriendelijk, beleefd en respectvol te zijn in onze contacten met mensen van het bestuur,
trainers, ploegverantwoordelijken, medewerkers, speelsters en ouders.
Deze positieve basishouding moet ook merkbaar zijn in omgang met scheidsrechters, verantwoordelijken
en speelsters van andere ploegen, zaalverantwoordelijken, supporters, markeerders, …
Mede dankzij de inbreng van sponsors kunnen we onze favoriete sport en hobby uitoefenen. Als het even
kan, steun ook onze sponsors!
Elke speelster aanvaardt het gezag van de trainers, de ploegverantwoordelijke, de bestuursleden en de
zaalverantwoordelijke. Bij het betreden van de zaal is het dan ook niet meer dan normaal dat deze
mensen worden begroet. Taal en gedrag geven blijk van beleefdheid en respect.
Bij problemen van welke aard dan ook wordt de trainer, ploegverantwoordelijke of een bestuurslid
verwittigd. Alle sportieve problemen worden besproken met de trainer of met iemand van de sportieve
cel. Laat dergelijke zaken nooit escaleren. Negatieve kritiek hoort niet thuis in deze club.
De club wordt gedragen door de inzet van gedreven mensen, op vrijwillige basis en uit sympathie. In een
maatschappij waar het in is om op alles en nog wat kritiek te geven, is het ook voor het bestuur en de
medewerkers niet altijd eenvoudig. Kritiek moet niet noodzakelijk negatief zijn. Af en toe een blijk van
erkenning en steun kan wonderen doen.
Een volleybalclub draaiende houden vereist middelen en mensen. Iedereen wordt aangesproken om
regelmatig een wedstrijd te fluiten bij andere ploegen van de club. We vermijden op deze manier dat
ouders of bestuursleden deze extra taak op zich moet nemen.
Er wordt verwacht dat de speelsters deelnemen aan allerhande activiteiten die door de club worden
georganiseerd (eetfestijn, chalet aan ijspiste Waregem, ontbijtactie, kaas- en wijnavond). Bij de
organisatie van de clubactiviteiten zijn er steeds handen te kort en dan rekent het bestuur ook op
maximale aanwezigheid van speelsters en ouders.

Elk spelend lid betaalt lidgeld. Hierdoor is men verzekerd tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen
georganiseerd door de club alsook Volley Vlaanderen. Nieuwe leden kunnen 3 keer gratis meetrainen om
zo kennis te maken met volleybal.
Alle sportgerief (wedstrijdtruitjes, trainingspakken en eventuele andere) dat ter beschikking gesteld
wordt door de club is en blijft eigendom van de club. Bij aankomst op alle wedstrijden (thuis en op
verplaatsing) dienen alle leden in clubuitrusting te zijn.
Na de laatste officiële wedstrijd van het lopende seizoen worden van alle ploegen de wedstrijdtruitjes en
broekjes ingezameld. Training mag behouden worden indien het lid aangesloten blijft voor volgend
seizoen. Indien het betrokken lid, binnen de maand nadat de competitie is afgelopen, deze uitrusting niet
heeft teruggegeven, behoudt de club zich het recht voor om van het in gebreke gebleven lid een
schadevergoeding te eisen gelijk aan de aankoopprijs van nieuw vervangmateriaal.

Trainingen
De speelsters zijn op alle trainingen aanwezig. Elke afwezigheid dient zo vroeg mogelijk gemeld aan de
trainer. In geval van plotse afwezigheid (ziekte, school, werk, bijzondere familiale omstandigheden, …) of
vertraging verwachten we steeds dat de trainer tijdig verwittigd wordt. Op trainingen aanwezig zijn, is
een voorwaarde om aan wedstrijden te kunnen deelnemen en om in een teamverband te kunnen
functioneren.
Wanneer er bij de jeugdploegen iemand afwezig is zonder vooraf te verwittigen, zal contact opgenomen
worden met de ouders.
Trainingen starten en eindigen stipt. Wees dus 10 minuten op voorhand in de zaal aanwezig in sportkledij.
Indien je toch later bent, verwittig de trainer. Wanneer er nog geen ploeg voor jullie heeft getraind dan
wordt verwacht dat de speelsters het net reeds plaatsen.
Niemand verlaat de training zonder toestemming van de train(st)er. Indien een minderjarige vroegtijdig
de training moet verlaten dan moet er een schriftelijke toestemming zijn van de ouders.
Na de training wordt het gebruikte materiaal terug opgeborgen. Hiervoor zijn alle speelsters
verantwoordelijk. Volg de richtlijnen van je trainer. Alle materiaal, al dan niet eigendom van de club,
dient met zorg behandeld te worden. Defect, beschadiging of verdwenen materiaal moet onmiddellijk bij
de trainer gemeld worden.
De volleybalreglementen verbieden het dragen van gelijk welke juwelen bij het volleyballen. Bewaar dus
zowel bij trainingen als wedstrijden alle ‘versieringen’ en elektronisch (gsm, mp3, …) materiaal in een
apart tasje. De club wordt niet verantwoordelijk gesteld bij verlies en/of diefstal.
Negatieve, ongedisciplineerde houding of reacties tegenover medespeelsters, trainers, clubleiding
worden niet geduld.
We verwachten van iedere speelster voldoende inzet tijdens de training. Indien dit niet blijkt heeft de
trainer het recht je niet verder te laten deelnemen aan de training. Inhoudelijke zaken i.v.m. trainingen
kunnen voor of na de training besproken worden.
Na training moeten de zaal en de kleedkamer(s) in ordelijke staat achtergelaten worden. Water wordt
ook niet aangeboden door de club op trainingen.

Wedstrijden
In geval je niet kan aanwezig zijn op een wedstrijd verwachten we steeds dat de train(st)er tijdig
verwittigd wordt en dit ten laatste op de laatste training voor de wedstrijd.
Bij uitwedstrijden wordt er in groep vertrokken op een gezamenlijk overeengekomen plaats
(oefenvoetbalvelden of aan carpool watertoren). Zorg ervoor dat je stipt bent, zodat anderen niet
nodeloos hoeven te wachten. De trainer bepaalt (eventueel in samenspraak met de
ploegverantwoordelijke) het tijdstip en de plaats van vertrek bij uitwedstrijden. Hou ook altijd rekening
met een plaats voor de coach zodat die niet zelf hoeft te rijden. Als chauffeur hou je rekening mee dat er
speelsters meerijden. Onverantwoord rijgedrag is dus uit den boze.
Bij thuiswedstrijden ben je minimum 15 minuten voor aanvang van de opwarming van de wedstrijd in de
sporthal. Iedereen wordt in clubuitrusting verwacht op de wedstrijden..
Berg al je kledij en waardevolle bezittingen op in je sporttas en breng die mee in de zaal. Sluit je sporttas
af en plaats ze ordelijk aan de kant, samen met deze van je medespelers.
Op de bank en naast het terrein heerst orde en discipline! Iedereen staat tijdens de wedstrijd positief
achter de ploeg die op het terrein staat. Spelers die niet op het terrein staan, moeten steeds klaar zijn om
in te vallen, staan recht in de voorziene zone, warmen zich op en moedigen hun team aan. Spelers die
vervangen worden door de libero gaan niet zitten op de bank maar blijven in beweging. Bij elke time-out
verzamelt de ganse ploeg bij de coach. Moedig steeds je teamgenoten aan.
Respecteer de spelaanwijzingen van train(st)er zowel voor als tijdens de wedstrijd. Het is uitsluitend
hij/zij – of bij afwezigheid van de train(st)er diegene die door hem/haar werd aangeduid – die de
ploegopstelling bepaalt. De keuze van speltechnische en tactische aard zijn dan ook volledig zijn/haar
verantwoordelijkheid. Richtlijnen van ouders uit de tribune zorgen alleen maar voor verwarring op het
terrein.
Zowel ten opzichte van de medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en officials als tegenover de pers
en publiek wordt een correct gedrag verwacht. Uit geen negatieve kritiek. Indien je misnoegd bent, maak
je een afspraak met je trainer en bespreek je problemen onder vier ogen met hem/haar voor de aanvang
van de volgende activiteiten. Negatief gedrag tov de scheidsrechters wordt niet aanvaard.
Alleen de door de club afgesproken publiciteit mag door de spelers gedragen worden op de officiële
uitrusting. Spelers dienen zich loyaal op te stellen naar sponsors toe.
Na de wedstrijd wordt de speelsters uitrusting verzameld door één persoon (volgens beurtrol) en
meegenomen naar huis om te wassen. Niemand neemt de uitrusting individueel mee.

Ouders
Ouders zijn een belangrijke schakel in het stimuleren van hun kinderen om aan sport te doen. Daarom
waarderen we ook de inzet maar willen we toch volgende afspraken maken:
-

Motiveer uw kind om deel te nemen aan de training. Wijs hen op het belang van teamsport naar
de verdere ontwikkeling van hun opvoeding. Zorg dat ze zich aan afspraken houden, de regels van
het spel respecteren en fairplay hoog te houden.

-

-

Moedig uw kind aan maar breek het niet af voor fouten. Respecteer de beslissing van
scheidsrechters/trainers. Supporter voor de volledige ploeg en applaudisseer voor goede acties
van zowel eigen speelsters alsook voor de tegenstanders.
Ouders worden niet op elke training verwacht. Even blijven bij het begin of wat vroeger komen
naar het einde van een training is geen probleem. Kinderen moeten ook tijdig worden afgehaald
door de ouders.

Events
Er wordt verwacht dat de speelsters deelnemen aan allerhande activiteiten die door de club worden
georganiseerd (eetfestijn, chalet aan ijspiste Waregem, ontbijtactie, kaas- en wijnavond). Bij de
organisatie van de clubactiviteiten zijn er steeds handen te kort en dan mag het bestuur ook op maximale
aanwezigheid rekenen van speelsters, trainers en ouders. Een aantal weken voor het event wordt een
taakverdeling besproken. Het is door het welslagen van deze activiteiten dat de clubwerking kan
vlekkeloos verlopen.

Verzekering
In geval van blessure of ongeval tijdens een clubactiviteiten worden de ouders steeds verwittigd. Er wordt
een dossier geopend door de secretaris en dit wordt meegedeeld aan de betrokkene. Vanaf dit moment
wordt de speelster rechtstreeks gecontacteerd door de verzekering.

Website/Sociale media
Negatieve emotionele uitlatingen via sociale media over de club in het algemeen, medespeelsters,
trainers, bestuur, sponsors, scheidsrechters of tegenstanders zijn niet gepast en worden niet getolereerd.
De club mag groeps- of individuele foto’s van haar leden, genomen tijdens wedstrijden, trainingen, stage,
acties, gebruiken om op de website te plaatsen.

