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Is kiezen verliezen? 
“Winnen is niet alles” tegenover “Winnen is het enige wat telt”. Het lijkt wel of de laatste 
slogan meer en meer zijn intrede doet in de jeugdsport. ‘Loser’ en ‘winner’ zijn woorden 
die snel in de mond worden genomen om iemand in een bepaalde categorie in te delen, 
zowel bij ouders, trainers als sporters onder elkaar.  

Het is normaal dat kinderen en jongeren zich met elkaar willen meten in een spel of 
wedstrijd. Maar als dat vergelijken steeds wordt uitgedrukt in ‘winnen of verliezen’, in 
klassementen, beloningen of straffen, enz., dan gaan plezier, ontwikkeling en sociale 
vaardigheden vaak verloren. Zoals jullie weten staat dat spelplezier bij Wolvertem 
Sporting centraal.  

Winnen kan op verschillende vlakken, niet enkel door meer punten te scoren, maar ook 
door zichzelf te overwinnen, door als ploeg vooruitgang te maken, door beter samen te 
spelen, door geleerde tactieken in de praktijk om te zetten, door mooi spel te brengen, enz. 
Elke wedstrijd is slechts een deeltje van een totale opleiding en biedt een nieuwe kans om 
te leren. Clubs zoals Wolvertem Sporting die ervoor willen en durven kiezen om 
vooruitgang en verbetering te laten primeren op scores, ervaren dat hun sporters niet enkel 
winnen aan sporttechnische vaardigheden maar ook aan motivatie, spelplezier en inzet.  

Winnen is eigenlijk niet het belangrijkste. Het bereiken van de eigen, optimale prestatie is 
– ook voor teamsporters – het heilige doel. Het teveel bezig zijn met het beoogde resultaat 
leidt af en leidt gemakkelijk tot mindere prestaties. Eigenlijk primeert de drang naar 
verbetering. Als je gezamenlijk beter wordt, komt het resultaat vanzelf.   

Is kiezen verliezen?  

Zoals we allemaal moeten vaststellen zakt het aantal jongens die volleyballen nog maar 
eens volgend seizoen. Omdat spelplezier heel belangrijk is voor Wolvertem Sporting 
hebben wij gekozen om terug met enkel omliggende clubs samen te werken om jongens 
die willen volleyballen een goede kans te bieden.   

Is kiezen verliezen?  

Gaan we voor kwaliteit, dan kiezen we ook voor de nodige ondersteuning qua trainers en 
sportieve organisatie. Alleen door deze (financiële)investering in de toekomst kunnen wij 
zo goed mogelijk aan iedereen ons geliefde volleybal aanbieden.   

Is kiezen verliezen?  

Ik dacht het dus niet! Alles is aanwezig om weer een leuk en leerrijk seizoen te hebben.  

 

Eat, sleep, volleyball ! 

Voor Wolvertem: Hiep Hiep Hoera ! 
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1 Sportbeleid 

1.1 Missie 

 

 

 

 

 

1.2 Visie 

Wanneer men met jeugd werkt, heeft men automatisch met verschillende aspecten te 
maken, daar kinderen nog op zoveel vlakken gevormd dienen te worden:  

1. Ten eerste is er het gezondheidsaspect, waarbij men verplicht is de kinderen een 
medisch verantwoord, aan hun leeftijd en lichaamsbouw aangepast 
sportprogramma aan te bieden. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan 
degelijke opwarmingsoefeningen, aan het vermijden van overbelasting en aan de 
preventie van kwetsuren. Iedere training is daarom opgebouwd uit een vast 
stramien volgens de principes van de Vlaamse trainersschool.  

2. Ten tweede heeft de sportclub een grote sociale taak in de maatschappij. Niet enkel 
houden sportclubs de kinderen in beweging en in sommige gevallen ‘van de straat’, 
maar ze bieden tevens een zeer specifieke sociale omgeving, waarin kinderen 
aanleren hun plaats binnen een groep te vinden en respect op te brengen voor hun 
clubgenoten, zowel voor de sterkeren als voor de zwakkeren. Tevens gaan wij er 
van uit dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn en zullen wij niet 
discrimineren; diversiteit kan enkel een verrijking zijn.  

3. Ten derde is er het volleybaltechnisch aspect. Het is nog steeds een belangrijk doel 
om de kinderen zo goed mogelijk de nodige techniek en tactiek bij te leren die 
vereist is om van elk van hen een zo goed mogelijke volleyballer te maken, 
afhankelijk van hun mogelijkheden. 
 

1.3 Doelstellingen 

Algemeen  

De club wil jeugdspe(e)l(st)ers opleiden en ze hopelijk zo lang mogelijk bij Wolvertem 
Sporting houden. Ons jeugdledenbestand bestaat uit een gezellige mix van verschillende 
niveaus (getalenteerde leden, iets minder getalenteerde leden, late instappers, …). Toch 
wordt er alles aan gedaan om ieder jaar aan ieder kind een programma aan te bieden op 
zijn niveau, bvb extra trainingen, dubbelen met een hogere ploeg, depanneren bij een 
andere ploeg, een niveautje zakken indien nodig… De nadruk ligt op de opleiding en niet 
op competitie van de jeugdspe(e)l(st)ers, ongeacht hun niveau of talent. Dit maakt het voor 
de organisatie natuurlijk niet gemakkelijk en vereist van onze jonge leden en hun ouders 
heel wat engagement en inzet, dit zowel voor trainingen als wedstrijden.  

“Volleybalclub Wolvertem wil een gestructureerde jeugdopleiding aanbieden aan 
haar leden, met oog voor elke spe(e)l(st)er. Het doel is niet om enkel te werken met de 
beste, maar wel met de meest gemotiveerde en geëngageerde spe(e)l(st)ers. 
Bovendien wordt ook toegezien op de nodige inzet en discipline (gedragscode). Op het 
einde van de jeugdopleiding krijgen de spe(e)l(st)ers de kans toe te treden in de 
seniorcompetitie.” 
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De wedstrijden zijn grotendeels een verlengde van de trainingen; enkel bij 
bekerwedstrijden wordt er voluit voor het resultaat gegaan.  

Voor de seniors is ons doel gelijkaardig aan dat van de jeugd, namelijk met het team zolang 
mogelijk een zo hoog mogelijk niveau halen. Natuurlijk overstijgt soms iemand dit niveau 
of haalt iemand dit niveau niet en wordt er beslist om een andere verdeling te maken.  

Wolvertem Sporting wil zich naar de buitenwereld toe ook duidelijk profileren als een 
familiale club met een degelijke jeugdwerking, waar elk lid met plezier deel van uitmaakt. 
Hierom organiseren we tal van extra-sportieve evenementen waarop de sociale contacten 
en het groepsgevoel verbeterd kunnen worden.  

Ploegspecifieke doelstellingen  

Wolvertem Sporting wil elk jaar een volledige opleiding en jeugdcompetitie aanbieden, 
van U9 tot U17 (8-16-jarigen). Een U19 competitie wordt jaar per jaar bekeken aangezien 
onze jeugd op dat ogenblik de leeftijd heeft bereikt om bij de seniors aan te treden. We 
trachten dan ook uit onze eigen jeugdopleiding een maximaal aantal jongens en meisjes te 
laten doorstromen naar onze seniorteams.  

Met een zo vlot mogelijke doorstroom in het achterhoofd wordt voor de jeugd een 
gezamenlijk sportief plan opgemaakt door de Sportieve Cel. Door dit reeds te laten starten 
bij 2-tegen-2 en te laten doorlopen bij 4tegen-4 en uiteindelijk 6-tegen-6, zijn onze 
spe(e)l(st)ers optimaal voorbereid op het ‘echte werk’. Alle jeugdtrainers en assistenten 
worden geacht het sportieve plan en de tactische afspraken te volgen. Zij worden hiervoor 
bijgestaan door de Sportieve Cel.  

In tegenstelling tot de jeugdploegen, waar opleidingsgericht wordt gewerkt, wordt bij de 
seniorploegen resultaatgericht gewerkt. Hoewel de Sportieve Cel het te volgen 
spelsysteem bepaalt en mee beslist over de doorstroming van de jeugd naar de 
seniorteams, heeft de seniortrainer grotendeels het sportieve beleid van zijn/haar eigen 
ploeg in handen. En onze trainers staan voor een uitdaging in 2020-21, want Wolvertem 
Sporting mikt momenteel voor de seniorploegen op het hoogste niveau binnen de 
provincie. Zo beginnen de heren niet zonder ambitie aan hun derde seizoen in 2de 
provinciale. Eén damesteam heeft net de stap gezet naar 1ste provinciale. Een tweede 
damesteam heeft promotie afgedwongen naar 2de provinciale. Het belooft een leerrijk en 
spannend jaar te worden voor deze 2 teams, die zich nu zullen moeten handhaven in hun 
nieuwe reeks. Het derde damesteam, dat in 3de provinciale blijft, kiest volop voor 
spelplezier, doch niet zonder ambitie. Zij willen als team beter worden en 
volleybaltechnisch vooruitgang boeken.   

Jeugdopleiding en train(st)ers  

Wolvertem Sporting stimuleert de kinderen om niet alleen deel te nemen aan hun eigen 
competitie maar ook aan kampen, stages en tornooien.  

Op de 4 VIS-demotornooien blijven we ernaar streven zowel in de voor- als in de 
namiddag goud te behalen. Wolvertem Sporting stimuleert z’n train(st)ers om cursussen 
en clinics te volgen. Drie of vier maal per jaar organiseren we een eigen clinic en daarop 
moet minimaal 75% van het Wolvertem Sporting-trainerscorps aanwezig zijn (train(st)ers 
en assistenten). 
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Sportief  

Jullie zullen zien dat we ook vanaf dit jaar een onderscheid maken enerzijds tussen 
onderbouw U9 (vis), U11 (2 tegen 2 en 3 tegen 3) en U13 (4 tegen 4) anderzijds en de 
bovenbouw het 6 tegen 6 spel.   

Daarom hebben we onze aandachtspunten voor het seizoen 2020-2021 ook meer 
specifieker gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Beleidsplan 

1.4.1 Trainingen  

Om een oplossing te bieden voor de heterogeniteit binnen een aantal ploegen en om de 
verschillende spe(e)l(st)ers zo goed mogelijk te begeleiden wordt vooral technisch 
getraind met oog voor diversifiëring in functie van het niveau van ieder kind. Hierbij worden 
aanwijzingen gegeven met betrekking tot tactiek en ploegopstelling. De Sportieve Cel kan 
steeds beslissen een spe(e)l(st)er van niveau te veranderen.  

Indien spe(e)l(st)ers in meer dan één ploeg spelen, hebben de trainingen met de 
hoofdploeg voorrang. Trainingen met de tweede ploeg zijn facultatief, maar doorgaans 
moeilijker praktisch te verwezenlijken (zelfde dag, zelfde uur). Op het aantal trainingen per 
week staat geen maximum, zolang er geen overbelasting optreedt.  

1.4.2 Talentbegeleiding  

Vanuit de visie van de club proberen wij de meest getalenteerden aan te sporen om deel 
te nemen aan Voltis, steunpunttrainingen, pre-selecties en selecties. We stimuleren de 
kinderen ook om stages en kampen te volgen die niet door de club georgansieerd worden. 
We houden ook 1 maal per week niveautraining om bepaalde spe(e)l(st)ers de kans te 
bieden hun talenten nog extra te ontwikkelen. We proberen ook 1 maal per maand een 
gasttrainer een thematraining te laten geven.  

  

Onderbouw 

• Correcte opbouw in 3 contacten.  
• Opslag (van 3m naar 4,5m naar 6m).  
• Overgang onderhandse naar bovenhandse opslag. U13:  
• Correcte opbouw in 3 contacten met 3de contact slag.  
• Opslag: van (gerichte) onderhandse opslag naar bovenhandse opslag.  
• Overgang van bovenhandse opslag naar sprongopslag.  

Bovenbouw 

• Daar het vorig seizoen nog niet perfect gelopen is perfect brengen van een 
FREEBALL  

• Super veel aandacht voor de OPSLAG. Dit is namelijk de eerste actie om 
het spel van de tegenstrever te verstoren  
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1.4.3 Wedstrijden  

1.4.3.1 Reguliere competitie  

Onderbouw:  

In de reguliere competitie staat de jeugdopleiding centraal en iedereen speelt evenveel, 
tenzij iemand:  

• onverwittigd of herhaaldelijk afwezig was op training (verwittigen is uitstekend 
maar verschillende keren na elkaar kan ook leiden tot minder speelkansen);  

• de gedragscode niet heeft gerespecteerd.  

Tijdens de sets zelf wordt er niet gewisseld, behalve wanneer iemand:  

• zich kwetst;  
• zich niet gedraagt en/of de instructies van de trainer systematisch niet opvolgt (de 

spe(e)l(st)er in kwestie krijgt de volgende set wel onmiddellijk een nieuwe kans).  

Bij de U11 worden de kinderen toegelaten tot de competitie wanneer ze spelvorm 2 van 
het VIS-project kunnen spelen. Het doorschuiven naar 1e provinciale gebeurt in overleg 
met de Sportieve Cel en de trainers.  

Bovenbouw:  

In de reguliere competitie staat de jeugdopleiding centraal en iedereen speelt evenveel 
tijdens sets 1, 2 en 3. In sets 4 en 5 gaan we volop voor de winst: het leren winnen staat 
dan iets centraler in de 2 laatste sets.  

Evenveel spelen? Tenzij iemand:  

• onverwittigd of herhaaldelijk afwezig was op training (verwittigen is uitstekend 
maar verschillende keren na elkaar kan ook leiden tot minder speelkansen);  

• de gedragscode niet heeft gerespecteerd.  

Tijdens de sets zelf wordt er niet gewisseld, behalve wanneer iemand:  

• zich kwetst;  
• zich niet gedraagt en/of de instructies van de trainer systematisch niet opvolgt (de 

spe(e)l(st)er in kwestie krijgt de volgende set wel onmiddellijk een nieuwe kans).  

1.4.3.2 Bekercompetitie  

In de Bekercompetitie schrijven we in de mate van het mogelijke in elke leeftijdscategorie 
een ploeg in. Tijdens deze wedstrijden spelen de ‘beste’ spe(e)l(st)ers en worden de 
ploegen herverdeeld volgens leeftijd. Wissels zijn dan ook toegestaan wanneer nodig en 
niet iedereen speelt evenveel.  

Sommige spe(e)l(st)ers krijgen de mogelijkheid om bij meerdere ploegen binnen VCW te 
spelen (‘dubbelaars’). Ze kunnen tijdens de reguliere competitie dan ook soms meerdere 
wedstrijden (maximum 3 per weekend, maximum 2 per dag) spelen, waarbij de bijdrage 
aan de hoofdploeg absolute voorrang heeft. 
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1.4.4 Ploegindeling 

Bij de samenstelling van de verschillende ploegen wordt ernaar gestreefd om een 
evenwicht te vinden tussen spel- en vaardigheidsniveau, leeftijd, mentale ingesteldheid 
en het sociale aspect. Het hele trainerskorps en de Sportieve Cel proberen dit ieder jaar in 
eer en geweten te doen, maar het blijft een delicate evenwichtsoefening.  

Wanneer een spe(e)l(st)er het niveau van zijn/haar leeftijdsgenootjes niet aankan, vraagt 
Wolvertem Sporting een zogenaamd uitzonderingsattest aan bij de VVB dat het jeugdlid 
toelaat in een jongere leeftijdscategorie te kunnen meespelen. Zulke spe(e)l(st)ers worden 
wel op de voet gevolgd en alles wordt in het werk gesteld om ze zo snel mogelijk op 
niveau te brengen. Een hoog aantal attesten proberen we echter te vermijden want door 
een reglementswijziging verminderen de speelkansen vanaf 2 attestspelers fel. Wij maken 
de keuze om iedereen veel spelkansen te geven.  

Wanneer een bepaalde spe(e)l(st)er het niveau van zijn/haar ploeg overstijgt, kan die in de 
loop van het seizoen doorgeschoven worden naar een ‘hogere’ ploeg. Dit kan echter enkel 
na overleg met de sportieve staf. 

1.4.5 Algemene opvoedkundige taken 

Zoals vermeld in de huidige missie van Wolvertem Sporting wenst de club een degelijke 
jeugdwerking aan te bieden, waarin elk kind zich goed voelt. Anderzijds verwachten wij 
van de kinderen dat ze naar de club toe ook enige inspanning leveren en engagement 
vertonen.   

 

 

 

 

 

 

 

Wij gaan ervan uit dat wie zich engageert om competitie te spelen ook iedere 
wedstrijd aanwezig is! 

Onze spe(e)l(st)ers worden verwacht slechts per uitzondering afwezig te zijn en dan 
ook tijdig te verwittigen (= minimum 3 weken op voorhand). Er kan steeds een ziekte- 
of noodgeval optreden maar familiefeesten, vakanties, jeugdbewegingsweekends, 
communies, schoolreizen, … liggen doorgaans geruime tijd op voorhand vast. Last-
minute afzeggingen kunnen leiden tot gedwongen afzegging van wedstrijden en dit 
kost niet alleen geld , maar betekent een grote ontgoocheling voor de kinderen die 
wel aanwezig kunnen zijn. 

Als basisprincipes vragen we hun om:  

1) steeds op tijd te komen;  

2) steeds hun best te doen en zich in te zetten;  

3) steeds op voorhand te verwittigen bij afwezigheid. 
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Daarnaast hebben we een aantal bijkomende principes waar we zeer veel belang aan 
hechten, de zogenaamde ‘gedragscode voor spelers’ (zie 5.1). Deze code wordt in allerlei 
activiteiten belicht, o.a. tijdens stages en ons jaarlijks 6-daags zomerkamp. Hoewel al hard 
gewerkt is om deze code geaccepteerd te krijgen, merken we dat we ze ieder jaar toch 
moeten blijven herhalen.   

Tot slot is er ook een belangrijke voorbeeldfunctie weggelegd voor de begeleiders en de 
ouders. Ook voor hen is er een gedragscode (zie 5.2 en 5.3). Het is namelijk zo dat ouders 
hun kinderen niet als kleine kampioenen moeten zien die enkel met de besten mogen 
spelen en trainen. Bij Wolvertem Sporting wordt duidelijk gekozen om iedereen aan bod 
te laten komen. 
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2 Organisatie 

2.1 Organogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Wie is wie? 

2.2.1 Algemeen bestuur 

Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om Wolvertem Sporting verder te 
ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en ervoor te zorgen dat te allen tijde de 
nodige middelen ter beschikking zijn om de leden een degelijke opleiding/competitie aan 
te kunnen bieden.  

Leden, ouders, supporters, alsook tegenstanders die uitkomen tegen onze ploegen, 
kunnen met om het even welke klacht terecht bij het bestuur. Wij trachten steeds tot een 
oplossing te komen, ongeacht het probleem.   

Tot de taken van het algemeen bestuur behoren:  

• het correct aansluiten van alle leden bij de volleybalbond;  
• het voorzien van voldoende financiële middelen;  
• de inkomende fondsen op een correcte manier aanwenden;  
• ervoor zorgen dat de club de nodige positieve uitstraling geniet binnen de Bond en 

de gemeentelijke instanties;   
• het stimuleren van de clubsfeer en het betrekken van zowel ouders als jeugd bij de 

organisatie van de club.  

Wat buiten de taken van het bestuur valt: 

… zich mengen in de sportieve beslissingen tijdens het seizoen. Dit is de overkoepelende 
taak van de sportieve cel samen met de respectievelijke trainers/coaches. 

 

 

 

Voorzitter Financiën 
Volleybal-

kamp Media Sportief Admin 

Voorzitters 
Lars Peeters 
Jonas Stiers 

Penning-
meesters 

Lars Peeters 
Jonas Stiers 

Secretaris 
Lize Seghers 
Kirsten Van 

Camp 

Sportieve 
coördinatie 
Kasper Van 

Campenhout 

Sponsoring 
Quentin 
Dillen 

Mediateam 
Jens De Boeck 

Kasper Van Campenhout 
 

Instagram 
Ploegverantwoordelijken en 

trainers  

Kamp-
verant-

woordelijke 
Jonas Stiers 

Laure 
Booghmans 



 

Beleidsplan 
 

Pagina 12 van 23 
 

 

Hoe werkt ons bestuur?  

Op het einde van elk seizoen (april-mei) wordt er:  

• een winst- en verliesrekening gemaakt van het lopende seizoen;  
• een budget opgemaakt voor het komende seizoen;  
• in samenspraak met de sportieve coördinatie een sportief plan opgemaakt voor het 

komende seizoen.  

Dit alles wordt ter goedkeuring aan onze leden voorgelegd tijdens de Algemene Statutaire 
Vergadering. Daar moet je dus zijn om eventuele opmerkingen, vragen, verzuchtingen ... te 
laten horen.  

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende functies in het bestuur: 

Voorzitter:  

Coördineert alles wat nodig is voor de goede gang van zaken binnen onze club. Naast het 
voorzitten van de bestuursvergaderingen volgt hij ook de financiële lijn op. Hij is tevens de 
contactpersoon naar de Sportraad en de gemeentelijke sportdienst. Tevens maakt hij deel 
uit van de sportieve cel en bepaalt mee de sportieve ambities van de club. Hij houdt contact 
met spelers en trainers. Hij zal zich ook specifiek bezighouden met de gesprekken in 
verband met samenwerkingen op langere termijn met de omliggende clubs.  

Secretaris:  

Verzorgt onze administratie met de Vlaamse Volleybalbond en zorgt ervoor dat leden 
correct aangesloten zijn. Tevens zorgt ze ervoor dat de club alle administratieve 
formaliteiten correct opvolgt. De secretaris vertegenwoordigt de club bij de algemene 
vergaderingen van de verschillende bonden. Ook zorgt ze, samen met de voorzitter, dat de 
formaliteiten voor de gemeentelijke en andere subsidies goed opgevolgd worden.  

Penningmeester:  

Zorgt ervoor dat al wie geld van ons tegoed heeft dit op tijd en stond krijgt. Hij houdt 
nauwkeurig de balans van inkomsten en uitgaven bij door middel van een maandelijks 
financieel rapport. Hij zorgt voor een strikte opvolging van de betalingen van het lidgeld 
(40% van ons werkingsbudget). De penningmeester zorgt er tot slot voor dat ons 
belastingsformulier degelijk ingevuld wordt.  

Sponsoringsverantwoordelijke:  

Zorgt ervoor dat we voldoende sponsors hebben om ongeveer 10% van ons 
werkingsbudget te financieren. Dit gebeurt door middel van steunkaarten, matchballen, 
publiciteitsborden, publiciteit op uitrustingen en alle uitstraling waar we geld kunnen voor 
vragen. Ook de verschillende ploeguitrustingen worden door hem besteld. Hij neemt ook 
de functie van kalenderverantwoordelijke waar.  
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Kampverantwoordelijke:  

Al 20 jaar gaat Wolvertem Sporting op zomerkamp met haar jeugd. Gedurende een 
periode van ongeveer 5 tot 7 dagen krijgen de kinderen een gezonde mix van sport en spel. 
Deze zal ervoor zorgen dat de kinderen zowel op als naast het veld één team zijn. De 
kampverantwoordelijke plant en begeleidt dit volleybalkamp tot in de puntjes. 

2.2.2 Sportieve cel 

De taak van de Sportieve Cel bestaat erin om een degelijke volleybalopleiding te 
organiseren en aan te bieden aan iedereen die met plezier en geëngageerd wil sporten.  

Sportieve Cel:  

Maken het sportieve plan op voor het seizoen en zorgt er voor de indeling van de ploegen, 
in samenspraak met de train(st)ers. Zij zorgen voor de dagelijkse leiding van het 
jeugdgebeuren in de club.  

Coördineren het verloop van de jeugdcompetitie, samen met de 
kalenderverantwoordelijke.  

Bewaken de kwaliteit van de trainingen en bieden tools aan om deze steeds op een hoog 
niveau te houden. Organiseren samen met een horde gewaardeerde vrijwilligers het 
zomerkamp, de stages, de clinics, ...  

Jeugdwedstrijdverantwoordelijke (JWV):  

Onze JWVn staan in voor het vlotte verloop van de wedstrijdorganisatie binnen de 
jeugdcompetitie. Zij houden het overzicht over dit complexe gebeuren en begeleiden de 
administratieve afhandeling van de thuiswedstrijden.  

VIS coördinatie:  

Zorgt ervoor dat er steeds masaal ingeschreven kan worden op de demotornooien en staat 
garant zo voor onze gouden medailles. De dag zelf zorgt hij dat alles vlot verloopt.  

Train(st)ers / coaches:  

Zij zijn de sportieve bazen van hun ploeg en wonen, in de mate van het mogelijke, alle 
trainersvergaderingen bij. Zij zijn de eerstelijnsverantwoordelijken en zien er op toe dat de 
gedragscode door de spe(e)l(st)ers opgevolgd wordt. De train(st)er bereidt zijn/haar 
trainingen voor en geeft deze ook. Alles wat de train(st)er doet, moet steeds met onze visie 
en sportievelijn in het achterhoofd zijn.  

Hij/zij volgt tot slot het playbook (zie technische lijn, bijlage 1) voor de wedstrijden en 
houdt online de aanwezigheden bij van zijn/haar spe(e)l(st)ers.  

Hij / zij is verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de wedstrijd:  

• aanwezigheden,  
• vervoer,  
• uitrustingen,  
• ploegmap, dit samen met de ploegverantwoordelijke.  
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Trainersassistenten:  

Zij staan de trainer bij tijdens de training om de kinderen extra te begeleiden. Zij zijn 
doorgaans de trainers van de toekomst.  

Ploegverantwoordelijken (PV’s):  

Een PV is een bereidwillige ouder of lid die instaat voor de begeleiding van één jeugdploeg 
op niet-sportief vlak. Hij/zij houdt de ploegmappen tijdens het seizoen bij en volgt 
eventuele wijzigingen op. Hij/zij helpt ook met de organisatie van het vervoer naar de 
uitwedstrijden en waakt erover dat toch wel iedereen eens de uitrustingen wast.  

Niet te onderschatten, die ploegverantwoordelijken !! Ze staan de train(st)er geheel 
vrijwillig bij en zijn als het ware de eerste tussenpersoon tussen de ouders en de sportieve 
staf / het bestuur. Ze staan ook de event-vrouw bij voor een correcte verspreiding van de 
kaarten voor de eetfestijnen.  

Scheidsrechters:  

Alle seniors en oudere jeugd zullen minimum 2 maal per jaar een jeugdwedstrijd moeten 
fluiten. Deze belangrijke taak kunnen we enkel toekennen aan spelers die het 
wedstrijdreglement voldoende kennen. Voor de jeugd is het ook belangrijk in hun opleiding 
dat ze leren spelen met verschillende scheidsrechters; tijdens seniorenwedstrijden zijn het 
ook ieder weekend andere. Per ronde wordt op voorhand  “een fluitrooster” gemaakt. 

 

2.3 Ploegen 

Volleybalclub Wolvertem brengt dit seizoen 5 seniorploegen en 8 jeugdteams op de 
been. Zoals jullie zien werken we ook samen met ploegen in de buurt met 4 teams. 
Hopelijk zal dit zoals de voorbije seizoenen enkele mooie resultaten opleveren. 
Daarnaast worden de allerjongsten ondergebracht in een volleybalschool (Bengels). In 
deze rubriek vind je het volledige overzicht van al deze ploegen.  

Seniors 
Dames 1 3e Nationale George Booghe 

Erik De Caele 
Dames 2 2e Promo Pat De Wil 
Dames 3 4e Promo Jim Van Ransbeeck 
Heren 1 1e Promo Benny Verspecht 
Heren 2 3e Promo Luc De Roos 
Jeugd 
U11 Gemengd 3e Provinciale Stien Van Keer 

Sara Van der Biesen 
U11 Meisjes 2e Provinciale Lynn Booghmans 

Odile Averhals 
U13 Meisjes 2e Provinciale Laure Booghmans 

Imke Samyn 
Brent Van de Voorde 
Toon Van Gompel 
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U15 Meisjes 2e Provinciale Laure Booghmans 
U15 Jongens 2e Provinciale  Eddy Trooskens  

(In samenwerking met Meise) 
U17 Jongens 2e Provinciale Kasper Van Campenhout 

Lars Peeters 
U19 Meisjes 2e Provinciale Luc De Roos 

Kirsten Van Camp 
 

3 Media, branding en communicatie 

Wolvertem Sporting kent een open en generieke media, branding en 
communicatie dat via allerhande kanalen beschikbaar is.  

Rebranding 

Wolvertem Sporting ving seizoen 2022 – 2023 aan met een complete make-
over. Een rebranding waarin de Wolf centraal staat.  

 

 OUT WITH THE OLD     IN WITH THE NEW 

     

Website 

De rebranding ging gepaard met een volledige vernieuwing van de website. Wolvertem 
Sporting is voortaan online te vinden op: www.wolvertemsporting.be.  

Op de website vind je het nieuws; alle belangrijke informatie die spelers, ouders en derden 
dienen te weten. Elke ploeg heeft een individuele kalender die aan je eigen kalender kan 
gekoppeld worden en zelf automatisch wordt geüpdatet.  

Alle informatie omtrent evenementen is ook te vinden op onze website, zo kan je je daar 
inschrijven voor kamp, de foto’s en de krantjes terugvinden.  

Ploegfoto’s en trainersfoto’s 

Op onze clubdag werden foto’s genomen van alle ploegen en trainers om zo de website 
nog naar een hoger niveau te tillen. 
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Sociale media 

Wolvertem Sporting is mee met de tijd! We zijn daarom ook actief op zowel Instagram als 
Facebook.  

 https://facebook.com/vcwolvertem 

https://instagram.com/wolvertemsporting 

Het Instagram-account wordt beheerd door de Wolven zelf, specifieker: de 
ploegverantwoordelijken. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om hun eigen ploeg minstens 
1x per week in de verf te zetten door een Story te posten tijdens de wedstrijden. Zo is altijd 
iedereen mee! De communicatie met het bestuur gebeurt met het Media Team 
(media@vcwolvertem.be).  

E-mail 

Het blijft een integraal kanaal voor de werking van onze club. Belangrijke informatie wordt 
altijd via e-mail gedeeld! Als je met andere woorden een @vcwolvertem.be mail-adres ziet 
passeren, weet je dat het wel belangrijk zou kunnen zijn. 

Gesprekken en vergaderingen 

Hoewel bovenstaande communicatiemiddelen veelvuldig gebruikt worden, moet er 
absoluut tijd en ruimte kunnen zijn voor een goed gesprek. Door de veelvuldige 
aanwezigheid van de leden van de Sportieve Cel in de Sportschuur worden regelmatig 
zulke gesprekken gepland vóór/ná een training of wedstrijd of op een ander vrij moment. 
Deze gesprekken dienen wel respectvol te gebeuren en met de gedragscode van trainers 
en ouders in het achterhoofd.  
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Voor wat gestructureerde vergaderingen betreft, komen zowel het bestuur als de trainers 
op regelmatige basis bijeen, steeds met een vooraf bepaalde agenda. Momenteel wordt 
daarnaast tweemaal per jaar een oudervergadering gehouden i.v.m. de competitie.  

4 Nieuwe leden 

4.1 Hoe word ik lid? 

Iedereen mag drie trainingen komen proberen. Indien dan beslist wordt dat de spe(e)l(st)er 
zich wil inschrijven, dan starten we de administratieve mallemolen op.  

Let op: indien u wil komen meetrainen, gelieve dan eerst even op voorhand contact met 
ons op te nemen.  

Inschrijven gebeurt via een brief waarop de gegevens ivm het lidgeld staan en waarop de 
spe(e)l(st)er enkele gegevens moet invullen. Deze fiche moet binnen de twee weken 
terugbezorgd worden. Dat is heel belangrijk in functie van de verzekering. Nadien volgt 
een fiche die ook moet ondertekend worden door de huisarts die bevestigt dat het nieuwe 
lid geschikt is om te sporten. Van zodra het inschrijvingsgeld betaald is, is de spe(e)l(st)er 
verzekerd en als hij/zij al voldoende kan volleyballen mag hij/zij ook meedoen aan de 
wedstrijden.   

4.2 Hoeveel bedraagt het lidgeld? 

Lidgeld 2022 – 2023 

Jeugd* € 245 

Seniors € 300  

*De U11 betaalt € 205. 

4.3 Welke kledij wordt er gedragen?  

Kleur, maat en model van kledij doen er niet toe, maar ze moet wel altijd bestaan uit een 
T-shirt, een short, sportkousen en sportschoenen. Knielappen zijn ook vaak handig. Voor 
de wedstrijden levert het bestuur een setje T-shirts per ploeg met rugnummer die 
systematisch verzameld worden na de laatste set om vervolgens samen gewassen te 
worden door één ouder (beurtrol).  De spe(e)l(st)ers zorgen zelf dat ze hun seizoens-T-
shirt, blauwe short (onze clubkleuren zijn geel en blauw) en indien nodig, knielappen niet 
vergeten in hun sportzak te steken.   

4.4 Wat moet nog in de sporttas?  

Om te beginnen de gepaste sportuitrusting zoals hierboven beschreven, propere kledij en 
een handdoek en zeep. Elk clublid (vanaf de U11) is verplicht om te douchen. Een flesje 
drank is ook nuttig. Enkel water en sportdrank zijn toegestaan op training en tijdens de 
wedstrijden. Eten meebrengen mag, zolang het gezond en voedzaam is.  
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4.5 Elk lid krijgt het volgende  

• een spelersvergunning,  
• verzekering tegen lichamelijke letsels,  
• keiharde trainingsarbeid,  
• wedstrijdjes op niveau,  
• supporteren voor ploeg- en clubgenootjes,  
• heel veel plezier maken!  

Nieuwe leden hebben doorgaans heel wat vragen. Hierboven gaven we al heel wat 
basisinformatie. Daarnaast raden we elkeen aan om zeker ook geregeld een kijkje op onze 
clubwebsite www.wolvertemsporting.be. Die bevat immers alle info, nieuwigheden, ons 
Beleidsplan en onze Technische Lijn. 

 

5 FAQ  

Wat te doen bij een blessure/ongeval?  

Best is zeker om een dokter consulteren en daarvoor de papieren voor de verzekering te 
vragen aan de ploegverantwoordelijke of te downloaden via de site.  

Er wordt gevraagd om kindjes met de auto te voeren naar wedstrijden. Moet dat?  

Het is belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Zoniet overleeft een club niet. Indien 
ouders of familieleden niet rijden kunnen de kinderen niet naar de wedstrijd en dat zullen 
zij heel spijtig vinden. Per ploeg mogen er natuurlijk afspraken gemaakt worden ivm het 
vervoer. Vele chauffeurs maken het werk licht. Moest iemand geen wagen hebben mag die 
natuurlijk altijd voorstellen om een ander taakje uit te voeren (truitjes wassen,…).  

Mag ik vriendjes meebrengen naar training?  

Iedereen mag altijd een vriendje meebrengen als hij/zij later ook nog zou komen 
volleyballen. We laten altijd iedereen 3 maal proberen en dan beslissen of volleybal een 
sport is voor hem / haar.  

Wat als ik niet naar een training / wedstrijd kan komen?  

Supersnel mijn trainer verwittigen!  

Wat als ik lid wil worden bij Wolvertem Sporting, maar ik ben aangesloten bij een 
andere club?  

Dit kan via de normale regeling van vrijheidsaanvraag naar het einde van het seizoen.  

Indien de vrijheid niet is aangevraagd of de aansluiting bij Wolvertem Sporting is niet tijdig 
in orde gebracht, kan een overgang naar Wolvertem Sporting enkel via een transfer in 
onderling overleg(*). Deze transfer is betalend door de verworven club aan de Vlaamse 
Volleybal Bond. Dit bedrag (plus eventuele extra kosten), zal, behoudens nalatigheid door 
Wolvertem Sporting, worden doorgerekend aan het nieuwe lid.  
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Wat als ik de club wens om te ruilen voor een andere club?  

Dit kan via de normale regeling van vrijheidsaanvraag naar het einde van het seizoen.  

Indien de vrijheid niet is aangevraagd of de aansluiting blijft bij Wolvertem Sporting kan 
een overgang naar een andere club enkel via een transfer in onderling overleg(*). Deze 
transfer is betalend door de verworven club aan de Vlaamse Volleybal Bond en kan er 
door Wolvertem Sporting een bijkomende administratieve kost aangerekend worden.   

(*) een transfer kan steeds geweigerd worden door een der partijen!  

 

6 Kwaliteitsbewaking 

6.1 Jeugdspelersenquête 

Jaarlijks houden wij een tevredenheidsenquête onder de jeugdspelers. Hierin wordt 
gepeild naar hun voorbije seizoen en naar hun toekomstplannen. Ze krijgen hier ook de 
mogelijkheid om aan een beperkte groep mensen (Sportieve Cel) hun eventuele 
opmerkingen mede te delen. De enquêtes worden enkel bekeken door de Sportieve Cel en 
de resultaten worden enkel veralgemeend op een trainersvergadering besproken. Indien 
nodig wordt een remediëringsplan opgesteld. 

6.2 Gedragscodes 

Afspraken voor een efficiënte en vlotte samenwerking in onze club zijn niet anders dan in 
het gewone leven: indien iedereen zich aan de afspraken houdt, verloopt alles op wieltjes. 
Indien niet, kan men zichzelf alsook de anderen in de problemen brengen! We hebben 
daarom een gedragscode uitgewerkt die bindend is voor iedereen die deel uitmaakt van 
het Wolvertem Sporting-gebeuren. 

6.2.1 Spelersgedragcode 

We willen van onze volleybalclub geen schools instituut maken. Toch is er nood aan 
duidelijke afspraken voor iedereen. Zo weet elke spe(e)l(st)er heel duidelijk wat er van 
hem/haar wordt verwacht. VCW is immers geen babysitdienst, waar je de kinderen zomaar 
even ‘dropt’.  

Gouden regel:  

 

 

Deze gedragscode werd opgesteld voor de jeugd en is samengevat in 15 punten:  

1. We zijn zo veel mogelijk aanwezig op de verschillende trainingen en wedstrijden.   
Indien we bij hoge uitzondering (bv. ziekte) toch niet aanwezig kunnen zijn, 
waarschuwen we de  train(st)er daarvan zo vroeg mogelijk. Dit kan telefonisch, via 
mail of via SMS.  

2. Vijf minuten voor de training begint, zijn we in sportuitrusting (geen jeans en 
gewone schoenen) in de zaal aanwezig; intapen en verzorging dient daarvoor te 

“Behandel je medespelers, trainers, coaches, scheidsrechters, tegenstanders en 
supporters zoals je zelf zou willen behandeld worden.”  
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gebeuren (we doen dit met eigen tape). Als we vroeger aanwezig zijn in de zaal, 
laten we de ploeg die voor ons traint, rustig verder trainen.  

3. De training begint met het klaarzetten van het veld (indien er geen ploeg voor ons 
traint) en eindigt met het opruimen van het veld (indien er geen ploeg na ons traint). 
We zijn solidair en iedereen helpt mee. Ballen en de rest van het gebruikte 
materiaal worden in ieder geval altijd opgeruimd en geteld na iedere training.  

4. We zijn ook tijdig aanwezig op de diverse wedstrijden. Bij verplaatsingen wordt er 
anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd verzameld aan de Sportschuur (goede 
afspraken zijn noodzakelijk indien een spe(e)l(st)er rechtstreeks naar de zaal rijdt). 
Bij thuiswedstrijden zijn we drie kwartier op voorhand in  de Sportschuur.  

5. We tonen het nodige respect voor onze trainers, coaches, medespelers, 
tegenstanders, vrijwilligers en de scheidsrechter. Op elk moment staat fair-play 
voorop.   

6. Er wordt zorg gedragen voor de wedstrijduitrusting die door de club ter beschikking 
wordt gesteld. Na elke wedstrijd worden alle truitjes verzameld en door één ouder 
/ spe(e)l(st)er gewassen (doorgaans beurtrol).  

7. Er wordt gezorgd dat de kleedkamers en de sportzaal steeds netjes worden 
gehouden. Dit betekent dus dat we geen drankblikjes, flessen of andere 
voorwerpen achterlaten als we de sportzaal en kleedkamers verlaten.  

8. We tonen ook interesse voor de prestaties van de andere ploegen en komen af en 
toe eens supporteren. Een goede clubsfeer is immers heel belangrijk!  

9. We doen in de mate van het mogelijke mee aan de niet-sportieve activiteiten van 
de club en maken onze familie en vrienden ook warm voor die organisaties.  

10. We respecteren de volleybalregels en overtreden ze niet moedwillig. Spelers die 
zich niet houden aan de fair-play regels of spelers die een (geld)boete opgelegd 
krijgen, zullen hiervoor zelf verantwoordelijk gesteld worden; en bijgevolg alle 
kosten zelf betalen.  

11. Hoewel dit moeilijk is voor een sportman/-vrouw, kunnen we erkennen dat een 
tegenstrever sterker is.  

12. We respecteren het materiaal dat ons ter beschikking gesteld wordt.  
13. Wij drinken water of sportdrank; dit zijn nog steeds de beste dorstlessers.  
14. Wij picknicken niet tijdens wedstrijden of trainingen! We eten gewoon voldoende 

voor we naar de training of wedstrijd komen. Trouwens het reglement van de 
sporthal laat het niet toe om te eten in de zaal.  

15. Wij laten onze GSM in onze sportzak, we komen namelijk om te sporten!  

6.2.2 Begeleidersgedragcode 

De trainers vervullen een voorbeeldfunctie voor de jongeren. Daarom enkele eenvoudige 
afspraken en principes. Een train(st)er/coach van Wolvertem Sporting die herhaaldelijk de 
regels in deze gedragscode met de voeten treedt, of die een zeer ernstige inbreuk tegen 
deze regels pleegt, kan door het bestuur uit zijn/haar functie ontzet worden. Zulke 
beslissing is enkel mogelijk na overleg met de jeugdsportcoördinator en nadat het bestuur 
hierover met de train(st)er/coach in kwestie heeft gesproken.  

Regels voor jeugdtrainers, assistente(n)(s) en coaches  

• De train(st)er/coach neemt, binnen zijn/haar mogelijkheden, de 
verantwoordelijkheid voor het gedrag van de spe(e)l(st)ers voor, tijdens en na de 
wedstrijden en trainingen t.o.v. medespelers, tegenstrevers en scheidsrechters. 
Deze verantwoordelijkheid loopt tot wanneer de kinderen de douche betreden bij 
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thuisactiviteiten. Voor activiteiten op verplaatsing is dit tot bij aankomst in de 
Sportschuur.  

• De train(st)er/coach ziet erop toe dat de spelersgroep de gedragsregels respecteert 
en neemt zo nodig, in samenspraak met de jeugdsportcoördinator, sancties.  

• De train(st)er/coach beperkt zijn/haar alcoholverbruik tot de wettelijke normen 
wanneer hij/zij in functie is en/of kinderen vervoert. 

• De train(st)er/coach heeft betreffende Fair-Play een voorbeeldfunctie naar de jeugd 
toe binnen de sportieve activiteiten van de club. De train(st)er/coach tast ook 
niemand in zijn of haar waarde aan: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, 
kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten 
en wees tolerant.   

• De train(st)er zorgt dat hij/zij netjes omgaat met de omgeving: Maak niets stuk, 
respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer of wedstrijdsetting netjes 
achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.  

• De train(st)er blijft van anderen af en respecteert de privacy: Raak buiten de 
normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik van e-mail 
en sociale media moet beperkt worden zodat niemand schade kan berokkend 
worden. Gebruik moet steeds binnen het algemeen sportief kader blijven, en mag 
nooit in strijd zijn met de Wolvertem Sporting-gedragscodes.  

• De train(st)er meldt overtredingen van deze gedragscode: Meld overtredingen van 
deze code bij het bestuur en/of vertrouwenscontactpersonen. Voor vragen en 
meldingen kun je ook terecht bij verscheidene officiële instanties.   

• De train(st)er zorgt dat hij/zij training geeft in sportkledij en tijdens het coachen 
draagt hij/zij een T-shirt van Wolvertem. Onze sportieve uniforme uitstraling is 
belangrijk.  

 

Procedure afzegging training 

• De train(st)er/coach die lang vooraf vaststelt geen training te kunnen geven (lessen, 
vakantie, werk,…), neemt tijdig contact op met een andere trainer/persoon van de 
club om de vervanging te regelen. Tevens wordt de jeugdsportcoördinator op de 
hoogte gebracht.  

• Indien dit niet kan, zal de train(st)er/coach onmiddellijk terug contact opnemen met 
de jeugdsportcoördinator om een oplossing te vinden.  

• Indien de train(st)er/coach door overmacht vlak voor de training/wedstrijd niet tijdig 
kan aanwezig zijn, waarschuwt hij/zij onmiddellijk zijn assistent(e) en de 
jeugdsportcoördinator. De assistent(e) kan dan tijdelijk de training starten tot hij/zij 
aanwezig is.  

• Indien door de afwezigheid van te veel spe(e)l(st)ers de training niet kan doorgaan, 
waarschuwt de train(st)er/coach zo snel mogelijk de spe(e)l(st)ers en de ouders via 
telefoon, SMS of mail en de jeugdsportcoördinator, om de afgelasting van de 
training mee te delen. Afgelasting kan slechts per grote uitzondering gebeuren en 
dient vermeden te worden.  

Gouden regel:  

 

 

“Train(st)ers mogen in geen geval toelaten dat de kinderen regelmatig zondigen tegen de 
gedragscode. Bestraffingen kunnen voorkomen, maar gaan steeds gepaard met 
voldoende uitleg over het waarom ”. 
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6.2.3 Gedragscode ouders 

Het hoeft heel waarschijnlijk niet gezegd, maar ook de ouders spelen een belangrijke rol 
in het gedrag van onze kinderen. De aanpak van de ouders voor de wedstrijd, op de 
supportersbank en na de wedstrijd, is voor een heel groot stuk bepalend voor de 
plezierbeleving van het kind. Daarom willen wij als club meewerken aan de beleving van 
de ouders. 

 

Voor onze kinderen is er niets leukers dan wanneer hun ouders eens komen kijken naar 
een wedstrijd. Wie wil er nu niet aangemoedigd worden door mama of papa en later horen 
dat ze fier zijn? 

 

Hoe kunnen jullie helpen? 

Gedurende het hele jaar… :   

• zo vaak mogelijk naar de wedstrijden van jullie kinderen komen kijken;  
• de kinderen positief en enthousiast steunen in hun inzet en in hun sportieve 

doelstellingen;  
• fier zijn op de kinderen en ze feliciteren voor hun inzet;  
• de kinderen aanmoedigen maar hen niet forceren (de sport niet dwingend 

opleggen);  
• een aangenaam contact onderhouden met coach en trainer;  
• respectvol zijn t.o.v beslissingen die genomen worden door hoofdbestuur en/of 

Sportieve Cel;  
• een goed evenwicht vinden tussen sport en studies;  
• toelichten aan het kind, waarom en wanneer het voor u niet mogelijk is om een voor 

hem/haar belangrijk sportmoment bij te wonen;  
• tijd maken voor uw kind om rustig over zijn/haar ambities en ontgoochelingen te 

praten;  
• altijd eerst vragen: « heb je je geamuseerd? » en niet « heb je gewonnen?;  
• als vrijwilliger de club helpen; helpende handen zijn altijd welkom!;  
• regelmatig voorstellen om voor vervoer van de spe(e)l(st)ers te zorgen (brengen 

en ophalen naar trainingen en wedstrijden); het alcoholverbruik dan ook beperken 
tot de wettelijke norm;  

• de kinderen helpen op hun weg naar zelfstandigheid en hen begeleiden bij het 
nemen van hun verantwoordelijkheid wat betreft communicatie en gedrag t.o.v 
ploeggenoten, scheidsrechters, trainers, coaches en publiek;  

• afspraken maken met de kinderen over het engagement naar het team toe, zowel 
op vlak van de trainingen als de te spelen wedstrijden (proberen om voor elke 
match beschikbaar te zijn, tijdig melden van eventuele afwezigheid, …). 

 

 

 

Ja, ik ben een sportouder! 
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6.2.4 Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport 

Onze club heeft het internationale panathlon charter ondertekend.  

Met het ondertekenen van deze verklaring gaan we de verbintenis aan om 
heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve 
waarden in de jeugdsport. Het charter vraagt het volgende:  

• De positieve waarden in de jeugdsport nastreven, actiever, met volgehouden 
inspanning en met goede planning.   

• Het voortzetten van inspanningen om alle vormen van discriminatie uit de 
jeugdsport te bannen.   

• Het feit erkennen en aanvaarden dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken 
en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te 
beschermen.   

• De steun van sponsors en media verwelkomen, maar geloven dat die steun in 
overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.   

6.2.5 Sancties 

Ieder lid, ouder, trainer, begeleider is geacht de gedragscode te kennen en zich eraan te 
houden. Bij overtredingen van de gedragsregels kan dit leiden tot sancties opgelegd door 
de club. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen 
genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. 

 

Tot slot … 

...moeten we allemaal samen streven naar een optimale plezierbeleving en volley-
ontwikkeling van onze spe(e)le(st)rs. Dankzij hun sportbeleving zullen zij vele voordelen 
ondervinden, zowel op sociaal, fysiek als op persoonlijk vlak. Volleybal in clubverband 
leert ons immers omgaan met winnen en verliezen, met groepsdynamiek, met 
plichtsbewustheid en engagement naar anderen toe, met stress, alsook met de opbouw 
van een gezonde dosis zelfvertrouwen. 

 

 

 

De sportieve cel van Wolvertem Sporting 

Voor Wolvertem; hiep, hiep, hoera! 

 


