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Gedragscode
Als club willen wij ook ons steentje bijdragen bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden van onze
spelers. De ervaring leert ons dat we veel energie moeten steken in het goed functioneren van onze
spelers op sociaal gebied. Een gedragscode kan hierbij helpen en vormt de basis voor de goede
afspraken die wij in onze club willen hanteren.
Volleybalclub OLVA Brugge wil dat haar leden zich met plezier kunnen ontwikkelen en kunnen
volleyballen. Enthousiasme, plezier en uitdaging zijn daarbij de belangrijkste elementen. Om deze
elementen te kunnen waarborgen zijn bepaalde waarden en normen niet weg te denken in onze
volleybalclub. OLVA Brugge wil iedere speler, ouder en sympathisant een gevoel geven dat ze
welkom zijn in deze grote familie. Een familie met uitstraling op en naast het veld. Een familie waar
we trots op kunnen zijn. Daarom wil de club actief werken aan de bewustwording bij spelers,
trainers, begeleiders en ouders op dit vlak. Het gaat over hoe we met elkaar willen omgaan en over
wat we normaal en niet normaal vinden.
Daarom heeft het jeugdbestuur richtlijnen opgesteld, welke hierbij kunnen helpen. Het bestuur wil
deze gedragscode actief uit dragen. Maar ook trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie, voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze
voorschriften.
Hieronder volgt de gedragscode die wij willen hanteren.
Deze gedragscode is opgesplitst in 4 delen
1. Algemene afspraken
2. Gedragscode voor spelers
3. Gedragscode voor trainers en afgevaardigden
4. Gedragscode voor ouders en sympathisanten

1.1.

Algemene afspraken

Teamsport
Volleybal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.
Zonder samenspel geen volleybal. Zonder tegenstander geen volleybal. En zonder scheidsrechter
geen volleybal.
 We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander en gedragen ons altijd sportief, ook als
anderen minder sportief zijn. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 We hebben altijd respect voor de trainers, begeleiders, zaalverantwoordelijken,
tegenstander, publiek en de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
 Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 Pestgedrag wordt niet getolereerd! In overleg tussen trainer en jeugdverantwoordelijke kan
de uitsluiting of schorsing aanbevolen worden.
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Motivatie voor onze sport en onze club. Elke speler draagt zijn steentje bij in activiteiten van
de club. Volleybalclub Olva Brugge heeft, zoals vele andere volleybalclubs, het elk jaar
financieel moeilijk! Elke inzet in belang van de club is dus belangrijk!

Sportcomplex
Het sportcomplex is niet alleen van jou. Wees er zorgzaam voor en hou het netjes. Alle gebruikte
ruimtes, in bijzonderheid de kleedkamer, worden steeds netjes achtergelaten. De speler die als
laatste de ruimte verlaat kijkt even na of dit het geval is.

1.2.

Gedragscode voor spelers

De spelers van OLVA Brugge vormen de kern van onze volleybalclub.
 De speler is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt alle
medespelers op het veld. Elke speler zet zich dan ook altijd in zodat de spelers waarmee ze
samenspelen door zijn gebrek aan inzet niet worden afgeremd. Niet iedereen heeft dezelfde
mogelijkheden maar wie zich inzet, verdient altijd respect.
 Stiptheid. Elke speler is uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de training of het afgesproken
tijdstip voor wedstrijden volledig klaar en hij verwittigt de trainster of trainer vooraf als hij
afwezig of te laat zal zijn.
 Timemanagement. Trainingen hebben ook in de vakanties plaats en wedstrijden worden ook
tijdens de examens en in de vakanties gespeeld.
 Deelnemen aan wedstrijden. Aanwezigheid op de wedstrijden is belangrijk. Dit is niet alleen
positief voor de sportieve evolutie, maar is ook een deel van de volleybalopleiding.
Bovendien: wanneer er niet genoeg spelers zijn voor een wedstrijd volgt er niet alleen een
forfait, maar krijgt de club ook een boete van de volleybalbond.. Na 3x wordt een algemene
forfait voor het volledige seizoen uitgesproken. Dit willen we als club ten allen tijde
vermijden om zo de kansen tot de ontwikkeling van elke speler zo hoog mogelijk te houden.
 Hygiëne, orde en netheid. Elke speler draagt stevige sportschoenen met kousen. De speler
draagt tijdens de wedstrijden de kledij die door de club ter beschikking wordt gesteld en
draagt hier zorg voor. Na de training en wedstrijd neemt de speler een douche.
 Zorg voor het materiaal. Elke speler helpt met klaarzetten en opruimen voor en na de
training en de wedstrijd. Het in gebruik nemen van club-materiaal of andere zonder
toestemming van de trainer of jeugdverantwoordelijke wordt gezien als stelen en zal
gesanctioneerd worden.
 Zorg voor het lichaam. Alcohol, sigaretten en andere drugs zijn voor jeugdspelers (-16)
verboden zolang ze aanwezig zijn op een activiteit van de club. Wordt een jeugdspeler hierop
betrapt zullen sancties uitgesproken worden.
 Voeding en rust moeten aandacht krijgen. Blessures moeten deskundig verzorgd worden.
 Onenigheid wordt meteen aan de trainster, de trainer of de (jeugd)-verantwoordelijke van
de club gesignaleerd en samen met hen uitgepraat. Bij wedstrijden wordt er vaak gewisseld.
Indien men niet akkoord gaat met de wissel zeg je dit op een beleefde manier aan de
trainer/trainster NA de wedstrijd. Schelden, weglopen en dergelijke is uit ten boze!
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Gedragscode voor trainers en afgevaardigden

Alle bovenstaande gedragsregels zijn uiteraard ook op de trainer en afgevaardigden van toepassing.
Zij zijn immers een voorbeeldfunctie voor alle spelers. De trainer is verantwoordelijk voor het gedrag
van de spelers. Extra verwachtingen:
 De trainer heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechters en tegenstanders.
 Hij is positief ingesteld en geeft de spelers vertrouwen.
 De trainer zorgt voor een tijdige aanwezigheid op uit- en thuiswedstrijden .
 Geen gebruik van alcohol, sigaretten of drugs tijdens het begeleiden van een team.
 De trainers zijn verantwoordelijk voor een duidelijke communicatie naar spelers en ouders
en dus steeds bereid spelers en ouders te woord te staan indien zij hierom vragen. Uiteraard
gebeurt dit NIET TIJDENS de training of wedstrijd.
Hiernaast behoren ook onderstaande taken tot het takenpakket van de trainer of afgevaardigde:
 De trainer doet het nodige om de verplaatsingen te organiseren. Hij stelt hier eventueel een
beurtrol voor de verplaatsing op.
 Hij ontvangt de (begeleiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 Hij zorgt tijdig voor het wedstrijd- en trainingsmateriaal.
 Hij zorgt voor een correcte en volledige afhandeling van het wedstrijdblad.
 De trainer zorgt (in samenspraak met de jeugdcoördinator) zelf voor een vervanging indien
hij niet aanwezig kan zijn. Trainersgegevens worden doorgegeven aan de jeugdcoördinator.
 Hij neemt deel aan trainersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen, welke binnen
de vereniging worden georganiseerd.
 Hij rapporteert problemen en wangedrag aan de jeugdcoördinator of een bestuurslid van de
club.

1.4.

Gedragscode voor ouders van de jeugdspeler

Alle algemene gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders van toepassing.
Extra verwachtingen van de ouders:
 De ouders zijn sportief en moedigen fair play en eerlijkheid aan. Zij zijn het goede voorbeeld
en hebben respect voor medespelers/tegenstander/scheidsrechters en supporters.
Respecteer de mensen die het voor uw kind mogelijk maken zijn hobby of passie te
beoefenen.
 Zij houden zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en
begeleiders. Respecteer de keuzes van de trainer en coach. Indien je hierover vragen hebt,
neem NA de wedstrijd of training contact met de trainer of jeugdverantwoordelijke op.
 De ouders moedigen de spelers POSITIEF aan, maar geven geen technische en tactische
aanwijzingen tijdens de training of wedstrijd.
 Ze helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 Ze zorgen ervoor dat de speler op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 Erop toe zien dat de speler zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. Een trainer
verwittigen gebeurt bij voorkeur telefonisch.
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Deelnemen van de spelers aan wedstrijden. Als volleybalclub willen wij de ontwikkeling van
uw kind alle kansen bieden. Aanwezigheid op de wedstrijden is dus belangrijk. Dit is niet
alleen positief voor hun sportieve evolutie, maar is ook een deel van de volleybalopleiding.
Bovendien: wanneer er niet genoeg spelers zijn voor een wedstrijd volgt er niet alleen een
forfait, maar krijgt de club ook een boete van de volleybalbond.. Na 3x wordt een algemene
forfait voor het volledige seizoen uitgesproken. Dit willen we als club ten allen tijde
vermijden om zo de kansen tot de ontwikkeling van elke speler zo hoog mogelijk te houden.

Heb je vragen, is er iets wat uw kind aangaat, zijn er problemen of dergelijke kan je dit bespreken
met de trainer, coach of ploegverantwoordelijke die indien nodig hierover het bestuur aanspreekt en
feedback zal geven.

1.5.

Sancties

Overtreding van een gedragsregel kunnen leiden tot een sanctie opgelegd door het jeugdbestuur.
Deze sancties zullen steeds genomen worden in samenspraak met de ouders van de jeugdspeler.
Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden passende maatregelen genomen. De sancties
worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar een
passende sanctie in evenredigheid met de overtreding.
Een aantal mogelijke sancties zijn:
 Verbod om aan één of meerdere wedstrijden deel te nemen
 Verbod om deel te nemen aan een training
 Uitsluiting uit de club
 …
Wij willen met deze gedragscode duidelijk stellen welk gedrag wij van onze spelers, trainers,
begeleiders, maar ook van de ouders verwachten. Wij hopen op deze manier een positief beleid te
kunnen voeren en een aangename club te zijn voor iedere speler, medewerker, supporter en
sympathisant van de club.
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