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Gedragscode :
Volleybal is een ploegsport, individuele klasse is belangrijk, maar ondergeschikt aan de onderlinge
samenwerking van spelers/speelsters op het veld en met diegenen die ernaast staan (trainers,
ploegafgevaardigden en scheidsrechters).
Een ploegsport vraagt verantwoordelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het veld.
De volgende gedragsregels zullen hier zeker positief toe bijdragen. Spelen of supporteren bij Velvoc
betekent dat je hiermee instemt en dat je je eraan houdt.
1. Leden van Velvoc en supporters tonen respect voor ploeggenoten, train(st)ers, vrijwilligers
van de club, scheidsrechters en de tegenpartij ongeacht hun herkomst, huidskleur,
geaardheid, geslacht, levenswijze of godsdienstige overtuiging…
2. De bestuursleden, seniorleden, trainers en ouders vervullen een VOORBEELDSFUNCTIE
t.o.v. onze jongeren. Jongeren nemen maar al te gemakkelijk de attitude over van de
ouderen!
3. Ouders supporteren POSITIEF voor hun ploeg met de nodige FAIRPLAY en moedigen alle
ploeggenoten aan maar coachen zeker NIET mee. Onze train(st)ers weten hoe het moet
en hebben geen assistentie nodig.
Bij eventuele problemen bij de jeugd kan u, na de match of training, een afspraak maken
met de train(st)er en/of de jeugdcoördinator, Steven Coomans – 0495/45.51.52 of
assistent Nico Bilterest – 0474/01.24.30. Zij zullen samen met de ouders en de betrokken
speler/speelster de problemen bespreken.
4. De seniorspelers kunnen zich bij problemen wenden tot : Ben Buelens – 0497/27.26.30,
Lennart Frickx - 0473/48.39.22 of Laura Schats – 0474/21.69.20
5. Pesten, bedreigingen, intimiderend gedrag en geweld t.o.v. andere personen worden door
de club niet getolereerd. Meldpunt : Ludo Coopmans - 0475/81.35.62
6. Leden van Velvoc die herhaaldelijk bovenstaande regels van deze gedragscode
overtreden, of die een zeer ernstige inbreuk tegen deze regels plegen, kunnen door het
bestuur van Velvoc het lidmaatschap ontnomen worden of geschorst worden voor
bepaalde tijd. Zulke beslissing is enkel mogelijk na overleg met de train(st)er/coach en
eventueel de ploegverantwoordelijke en nadat het bestuur hierover met de betrokken
speler/speelster in kwestie gesproken heeft.
7. Ouders die NIET de nodige fairplay aan de dag leggen, kunnen de toegang tot de sporthal
ontzegd worden.
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