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1. Inleiding 

Beste leden, 
Voor jullie ligt het allereerste volwassencharter van Wavoc. Met dit charter willen we jullie 
een gedetailleerd overzicht geven van de regels en afspraken die gelden binnen de werking 
van onze club. 
In het verleden hebben wij binnen Wavoc – zonder charter – eigenlijk nooit veel problemen 
gekend in verband met “onaangepast gedrag”, en daarvoor willen we jullie alvast feliciteren. 
Wat in het verleden wel beter kon, was het engagement van onze leden in verband met 
aanwezigheid en het op tijd verwittigen bij afwezigheid. Elke trainer kan wel een voorbeeld 
geven van een training waarop hij 8 spelers verwachtte en er slechts 4 kwamen opdagen. Elk 
lid  kan zich wel een wedstrijd voor de geest halen waarop er plots te weinig vervoer was of 
zelfs te weinig spelers.  
Om te behouden wat goed is en om te verbeteren wat beter kan, hebben we dit charter 
opgesteld. Hieronder zal je lezen wat er van je verwacht wordt op trainingen en wedstrijden, 
wat te doen bij afwezigheid en hoe we jullie willen betrekken bij het clubgebeuren, dit alles 
gebaseerd op de visie van onze club op een goede werking. 
 

2. Afspraken trainingen 

2.1. Voor, tijdens en na de training 

 Wees altijd op tijd, d.w.z. omgekleed op het terrein 10 minuten voor het begin van 
de training.  

 Help je trainer voor en na de training met het klaarzetten en opbergen van het 
materiaal. Tel het aantal ballen bij het begin van de training en zorg dat er bij het 
einde evenveel zijn. 

 Draag gepaste sportkledij, dit houdt in: 
o indoor sportschoenen die geen strepen op de vloer maken: geen 

sportschoenen die je buiten hebt aangehad 

 GSM-gebruik tijdens de training is niet toegestaan.  

 Wij raden douchen na de training sterk aan. 

 In de sporthal mag je enkel plat water of sportdranken uit een plastic fles of drinkbus 
binnenbrengen, geen frisdrank dus. 

 Kom trainen met de juiste mentaliteit: maximale inzet, willen bijleren, elkaar 
aanmoedigen, naar de trainer luisteren, het babbelen beperken tot de pauzes,… 

2.2. Aan- en afwezigheid 

 Er worden afspraken gemaakt tussen trainer en spelers over verwittigen van 
aanwezigheden. 

 Als je niet kan komen, verwittig dan rechtstreeks de trainer (niet via een 
medespeler). Afhankelijk van de afspraken tussen trainers en spelers. 



 We rekenen erop dat je op minstens 80% van de trainingen aanwezig bent (behalve 
als je op het inschrijvingsformulier “onregelmatig” hebt ingevuld). 

 

3. Afspraken wedstrijden 

3.1. Voor, tijdens en na de wedstrijd 

 Wees altijd op tijd, dit betekent: 
o Bij thuiswedstrijden: omgekleed op het terrein 45 minuten voor het begin van 

de wedstrijd. 
o Bij uitwedstrijden: twee uur voor het begin van de wedstrijd op de parking 

van de sporthal. Bij kortere verplaatsingen kan dit minder zijn, het is altijd de 
trainer/coach die hierover beslist. 

 Spelers zetten veld klaar, met hulp van TA.  

 De Wavoctruitjes worden op de eerste wedstrijd verdeeld en je houdt hetzelfde 
truitje gedurende heel het seizoen. Na de laatste wedstrijd geef je je truitje af aan de 
ploegverantwoordelijke. 

 Bij wedstrijden is er water voorzien voor de hele ploeg. Als je nog eigen drank wil 
meebrengen, is dit uit een plastic fles of drinkbus toegestaan.  

 Wij raden ten sterkste aan om je sportzak mee te brengen naar het veld waar je 
speelt, dit omwille van het feit dat meerdere ploegen eenzelfde kleedkamer 
gebruiken. 

 Na de wedstrijd is het douchen sterk aangeraden. Laat de kleedkamer netjes achter. 

 Er wordt in begin van seizoen afspraken gemaakt tussen spelers en coach en bestuur 
over het doel van de ploeg. (speelgeledenheid, aanwezigheden, …) 

 Speelgelegenheid hangt echter ook af van aanwezigheid, gedrag en inzet op training 
en wedstrijd!  

 Toon een goede wedstrijdmentaliteit: maximale inzet, willen winnen, elkaar 
aanmoedigen, goed luisteren naar de coach tijdens time-outs, respect tonen voor de 
tegenstander en de scheidsrechter.  

 Fair play is belangrijk: beledigende uitspraken naar elkaar, de tegenstander, de 
supporters of de scheidsrechter toe worden niet getolereerd.  

 Na de wedstrijd geef je de tegenstanders en de scheidsrechter een hand. 

3.2. Aan- en afwezigheid 

 Als je niet kan komen naar een wedstrijd, verwittig dan rechtstreeks de trainer (niet 
via een medespeler). Doe dit ruim op tijd, bij voorkeur 3 weken op voorhand. In 
overleg met trainers 

 We rekenen erop dat je op minstens 80% van de wedstrijden aanwezig bent (behalve 
als je op het inschrijvingsformulier “onregelmatig” hebt ingevuld). 

 
 
 
 



4. Gezondheid/ blessures 

 Als je een blessure hebt opgelopen (ook buiten het volleybal), vertel dan aan je 
trainer welk advies de dokter heeft gegeven. Afhankelijk van de aard en ernst van de 
blessure, zal de trainer beslissen of je kan meedoen (met aangepaste oefeningen) of 
dat je beter een rustperiode inlast. Blijf dus niet zomaar thuis van de training! 

 Voor blessures opgelopen tijdens Wavoc-activiteiten hebben we een specifieke 
verzekering. De te volgen procedure zal dan met speler overlopen worden. 

 Je kan enkel terug deelnemen aan de trainingen en wedstrijden nadat een 
geneesheer je officieel als genezen heeft verklaard en je dit attest aan de 
verzekeringsmaatschappij hebt bezorgd. 

 Breng elkaar niet in gevaar tijdens het volleyballen: geen harde ballen trappen of 
slaan naar iemand die niet oplet of dichtbij staat, … 

 Bij “gezond sporten” hoort ook psychische gezondheid. Wavoc wil een omgeving 
creëren waar iedereen met plezier komt sporten en vrienden maakt. Pestgedrag of 
negatieve commentaren op medespelers worden niet getolereerd. 

 

5. Engagement 

Je hebt gekozen voor WAVOC. Hiervoor verwachten wij enkele engagementen. 

 We vinden het belangrijk om ook jullie te horen: 
o Je krijgt de kans om te evalueren op papier en tijdens een vrijblijvend 

persoonlijk gesprek 

 Over trainingen/ ploegen/coach 

 Over clubwerking, bestuur 

 Over jezelf 

 Het tijdig betalen van lidgeld 

 Hulp tijdens het mosselfeest in het laatste weekend van september. 

 De actieve deelname aan de activiteit die jouw ploeg moet organiseren tijdens het 
seizoen. 

 Per ploeg 1 ploegverantwoordelijke (zie afspraken ploegverantwoordelijke). 

 Per ploeg een Terreinafgevaardigde op de aangewezen datum. (zie afspraken TA) 

 Aanwezigheid op ledenvergadering wordt verwacht 

 Zoals al gezegd: streef maximale aanwezigheid en inzet na. Laat je trainer en ploeg-
maats niet in de steek! 

 Een laag inschrijvingsgeld betekent dat we allerlei activiteiten moeten organiseren 
om de clubkas te spijzen. Dit kan niet zonder de hulp van onze leden: verkoop zo veel 
mogelijk wafels, schrijf een ploeg in voor tornooi, kom mee tappen in het Sportpaleis 
(+18 jaar),…  

 Kom als lid zeker ook eens supporteren voor de andere ploegen. Zo steun je de 
andere Wavocploegen. 

 Deelname aan zoveel mogelijk activiteiten tijdens het seizoen. 
 

 
 



Hopelijk zijn ze niet nodig, maar wanneer er afspraken worden gemaakt in een ploegsport, 
moeten er ook sancties zijn wanneer die niet worden nageleefd. Naargelang de ernst van de 
overtreding, kunnen volgende sancties genomen worden: 

 Een mondelinge verwittiging. 

 Een voorwaardelijke straf, die ingaat als het gedrag zich nog eens voordoet.  

 Een schorsing voor een bepaald aantal weken (trainingen + wedstrijden). 

 Uitsluiting uit de club. 
 
Alle volleybalgerelateerde problemen zijn bespreekbaar. Als speler of ouder kan je terecht 
bij de ploegverantwoordelijke, de trainer, de jeugdcoördinator of een bestuurslid. 
Wij hopen op een goede samenwerking en op een mooi volleybalseizoen. 
 
Wavoc heeft het recht om foto’s van evenementen waarop spelers/helpers/supporters/… 
duidelijk herkenbaar zijn te publiceren op de digitale media (Website, Facebook,…). Indien je 
dit niet wil, gelieve dit kenbaar te maken aan het bestuur via contact@wavoc.be, zodat we 
hiermee rekening kunnen houden. 
 
 
Het bestuur 
De trainer 
 
Handtekening speler/speelster    Handtekening bestuur 

mailto:contact@wavoc.be

