
 

SPORTIEF CHARTER HEYLEN VASTGOED – WEGI LILLE 
 2018 - 2019 

 

1 

SPORTIEF CHARTER 
 
Heylen vastgoed – Wegi Lille is een sportclub met een aanbod op maat.  Hiermee 
bedoelen we dat iedereen volgens zijn/haar niveau aan volleybal kan doen.  Seniors 
en jeugd, competitief of recreatief, … het aanbod van Heylen vastgoed – Wegi Lille 
start al vanaf de 1e kleuterklas met “Bob en Saartje” , onze bewegings- en 
volleybalschool. 
 
Heylen vastgoed – Wegi Lille streeft naar een degelijke jeugdopleiding.  Jeugd is 
immers de toekomst van onze club.  Een belangrijk accent van de jeugdwerking is 
techniek, dit met de ondersteuning van degelijk opgeleide jeugdtrainers die kwalitatief 
een meerwaarde zijn voor de jeugdwerking.  Anderzijds heeft de jeugdwerking ook 
een pedagogische waarde en willen we als club naar voor treden met een positief 
imago, dit op volleyspecifiek vlak, maar ook op vlak van fairplay.  Om dit te realiseren 
heeft de club een charter opgesteld.  Hieronder sommen we een aantal plichten en 
rechten op die voor ieder lid van Heylen vastgoed – Wegi Lille gelden, zowel spelers, 
trainers, ouders, supporters als bestuurders.  Elk lid van Heylen vastgoed – Wegi Lille 
verklaart zich akkoord met dit charter door zijn jaarlijkse aansluiting bij de club.  De 
voorzitter en secretaris, de coördinatoren en de sportieve cel zullen toezien op het 
navolgen van dit sportief charter. 
 
 
ALGEMENE AFSPRAKEN 
Heylen vastgoed – Wegi Lille verwacht van alle leden dat ze de juiste instelling hebben, 
steeds enthousiast zijn en vooral ook de intentie hebben om bij te leren. 
 
Tijdens alle activiteiten binnen de club verwacht Heylen vastgoed - Wegi Lille van alle 
leden en hun ouders dat ze een respectvolle houding hebben, zowel naar de 
tegenstrevers en hun supporters, als ook naar de eigen medespelers, trainers, 
bestuursleden, vrijwilligers toe. 
 
We hechten als club ook veel belang aan de regels van fair play.  Dit betekent concreet 
dat we van spelers verwachten dat ze hun ploeggenoten, de tegenstanders, de 
scheidsrechters en supporters met respect behandelen.  Na de wedstrijd geven alle 
spelers de tegenpartij en scheidsrechter een hand.  Enkel de kapitein heeft de 
mogelijkheid om met de scheidsrechter te praten. 
 
Omdat volleybal een teamsport is, verwachten we dat alle spelers altijd aanwezig zijn 
op de trainingen en zeker op de wedstrijden.  Ze dragen ook steeds hun Wegi-vest. 
 
Heylen vastgoed - Wegi Lille verwacht dat alle spelers minstens 5 minuten voor de 
start van de training aanwezig zijn in sportkledij.  Indien je omwille van een gegronde 
reden niet aanwezig kan zijn, verwachten we dat er tijdig op voorhand TELEFONISCH 
wordt afgemeld bij de trainer zelf.  Dit wordt nooit gedaan via sms, Whatsapp, 
medespelers, … ed.  Heylen vastgoed - Wegi Lille verwacht dat spelers dit vanaf U15 
ook zelf doen en niet via de ouders. 
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Als een speler gekwetst is, wordt dit zo snel mogelijk telefonisch gemeld aan de trainer.  
De trainer beslist of deze speler al dan niet aanwezig moet zijn op de trainingen en 
past indien nodig en mogelijk de training aan.  De trainer kan hierover eventueel 
andere afspraken maken met de speler en diens ouders.  Spelers die gekwetst zijn 
worden bij elke wedstrijd van hun ploeg verwacht. 
 
Indien een speler regelmatig afwezig is, wordt deze in 1e instantie aangespoord om 
extra inspanningen te doen.  Bij jeugdspelers wordt dit ook meegedeeld aan de ouders.  
Indien de speler alsnog meermaals afwezig blijft, volgt de sportieve cel dit van kortbij 
op door een gesprek met de speler (en ouders).  Indien er geen verbetering volgt, heeft 
Heylen vastgoed - Wegi Lille de mogelijkheid om de speler uit de ploeg te zetten.  Ook 
bij grensoverschrijdend gedrag heeft Heylen vastgoed - Wegi Lille de mogelijkheid om 
spelers te sanctioneren. 
 
Als volleybalclub staan we niet toe dat er tijdens de trainingen en wedstrijden sieraden 
of horloges gedragen worden.  Ook gsm’s of andere multimedia mogen niet gebruikt 
worden en blijven te allen tijde in de sportzak of thuis. 
 
Omdat we hygiëne erg belangrijk vinden, is er na iedere training en wedstrijd steeds 
de mogelijkheid om te douchen en vanuit hygiënisch oogpunt raden we dit ook aan.  
Het toezicht door de jeugdtrainer beperkt zich tot 15 minuten na de training.  Nadien 
ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen niet meer bij de trainer of de club, maar 
wel bij de ouders. 
 
Wedstrijden van Heylen vastgoed - Wegi Lille hebben steeds voorrang op 
selectietrainingen van de AVF.  Indien deze toch op hetzelfde ogenblik vallen, kan er 
in overleg met de trainer naar een oplossing gezocht worden. 
 
Indien een speler als extra speler mee moet met een andere ploeg wordt dit ruim op 
voorhand besproken met de trainer van de desbetreffende speler én ook steeds met 
de sportieve cel.  Bij jeugd worden nooit de spelers zelf aangesproken, maar wel eerst 
de eigen trainer én ook steeds de ouders. 
 
Heylen vastgoed - Wegi Lille verwacht van elk lid ook een engagement naar de 
nevenactiviteiten die we organiseren om de club financieel te ondersteunen (bv. 
Minivoetbaltornooi, kerststronkenverkoop, …). 
 
 
 
SPECIFIEK VOOR JEUGDSPELERS 
Heylen vastgoed - Wegi Lille wil alle jeugdspelers speelkansen garanderen tijdens de 
wedstrijden in de competitie; met andere woorden iedere speler zal spelen.  Bedoeling 
is dat elke jeugdspeler, over een X-aantal wedstrijden bekeken, ongeveer even veel 
gespeeld zal hebben.  Het is aan de trainer/coach om dit bij te houden.  Er zijn toch 
uitzonderingen op deze regel, namelijk een trainer/coach kan beslissen dat een 
bepaalde speler niet of minder speelt, indien deze speler niet aanwezig of te laat was 
op de training of vorige wedstrijd.  De trainer zal dit op voorhand, dus voor de wedstrijd, 
bespreken met de speler zelf. 
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Bij Bekerwedstrijden wordt er steeds gespeeld om te winnen, waardoor dus de 
algemene regel “iedereen speelt” vervalt.  Ook dit wordt op voorhand gecommuniceerd 
door de trainer/coach aan de spelers.  Een Bekerploeg is niet noodzakelijk dezelfde 
als een competitieploeg. 
 
 
TRAININGEN: 

- Je bent steeds aanwezig op elke training. 

- Indien je uitzonderlijk toch niet kan komen, verwittig je tijdig je trainer en dit 

steeds telefonisch (GEEN sms of whatsapp).  Vanag U15 doen de spelers dit 

ook ZELF en niet via de ouders of medespelers. 

- Je begroet je medespelers en trainer met een high-five. 

- 5 minuten voor de start van de training sta je speelklaar* aan de zaal 

*Speelklaar= 

o Sportzakken ordelijk aan de kant, GSM uit en in de sportzak 

o Juwelenvrij of afgeplakt 

o Sportkleding aan 

o T-Shirt in je broek 

o Haar bij elkaar 

o Ingetaped (indien nodig) 

- Elke training start met een yell. 

- Na de training: 

o Cooling-down olv de trainer (vanaf U15 olv de kapitein) 

o Yell 

o Bij het verlaten van de training geef je een high five aan alle medespelers 

en de trainer 

o Douchen (max 15 min) en telkens de kleedkamer netjes achterlaten! 

 
WEDSTRIJDEN: 

- De hele ploeg vertrekt samen op een afgesproken plaats bv. aan de sporthal of 

carpoolparking, tenzij anders afgesproken met de coach en 

ploegverantwoordelijke. 

- Elke speler draagt STEEDS zijn Wegi-vest. 

- Je begroet je medespelers en trainer met een high five. 

- Iedereen is 1u voor de start van de wedstrijd in de sporthal. 

- Alle spelers zijn 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd zijn speelklaar* in 

de zaal. 

*Speelklaar = 

o Sportzakken netjes achter de bank, GSM uit en in de sportzak 

o De wedstrijdtruitjes liggen klaar op de bank 

o Juwelenvrij of afgeplakt 

o Opwarmingstruitje aan en in de broek 

o Haar bij elkaar 

o Indien nodig ingetaped 
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- De opwarming start 45 minuten voor de start van de wedstrijd. 

o De opwarming gebeurt onder leiding van de trainer en vanaf U15 onder 

leiding van de kapitein. 

o De opwarming verloopt gestructureerd, dit is extra trainingstijd. 

- Na het einde van iedere set: 

o Komt het basisteam netjes samen op de achterlijn 

o Wordt er gewacht op het signaal van scheidsrechter 

o Doen we opnieuw een yell 

o En begeven de spelers zich in looppas naar de coach 

- Tijdens de wedstrijd staan alle reservespelers recht in hun zone, houden ze zich 

warm om in te vallen én moedigen ze hun ploeg aan.  Zij maken deel uit van de 

ploeg en zijn ook langs de kant een belangrijke factor. 

- Tijdens elke time out zorgen de reservespelers mee voor de drinkbussen en 

luisteren alle spelers én reservespelers naar de aanwijzingen van de coach. 

- Na de wedstrijd: 

o Gebeurt er een korte nabespreking door trainer 

o Doen alle spelers en trainer een yell 

o Volgt er ook een cooling-down 

o Zorgen alle spelers er samen voor dat alles op en rond de banken 

(flessen water, rotatiebriefjes, … ed.) netjes opgeruimd wordt, zodat ook 

de volgende ploegen een proper veld kunnen betreden. 

o Bij het verlaten van de sporthal geeft elke speler een high five aan alle 

medespelers en aan de coach. 

 
 
GEDRAGSCODE VOOR OUDERS 
Heylen vastgoed - Wegi Lille wil als club werken aan een positieve uitstraling.  Zowel 
van alle ploegen, als ook van alle ouders verwachten wij sportiviteit op en naast het 
veld, dit zowel naar de eigen ploeg toe als naar de tegenstander en de scheidsrechter.  
Indien een ouder onsportief of grensoverschrijdend gedrag vertoont naar spelers, de 
spelersgroep, supporters, scheidsrechter, trainer, coach, … kan deze ouder uit de 
sporthal gezet worden door de scheidsrechter en/of de zaalverantwoordelijke.  Bij 
herhaaldelijk negatief gedrag is Heylen vastgoed - Wegi Lille genoodzaakt om verdere 
maatregelen te nemen. 
 
Heylen vastgoed - Wegi Lille verwacht dan ook van alle ouders dat: 

- ze kennis hebben genomen van het sportief charter en dat ze alle gemaakte 

afspraken tussen spelers en trainers respecteren. 

- ze hun kind en de ploeg ten alle tijden positief aanmoedigen. 

- indien ze toch met een ontevredenheid zitten; ze dit op een volwassen en 

respectvolle manier bespreken met de trainer/coach op een samen 

afgesproken moment.  Indien dit niet mogelijk is, kan de sportieve cel 

ingeschakeld worden. 

- ze betrokken zijn in het clubleven en de georganiseerde nevenactiviteiten mee 

ondersteunen. 
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VOOR IEDEREEN 

- Draag zorg voor al het materiaal en laat steeds het terrein en de kleedkamer 

netjes achter. 

- Toon respect voor je eigen ploeg én voor de tegenpartij. 

- Toon zelf geen onsportief gedrag, maar moedig sportief gedrag aan bij je 

ploeggenoten. 

- Wees blij met een overwinning, maar laat je ook niet ontmoedigen door een 

nederlaag. 

- Respecteer de spelregels van het volleybal. 

- Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. 

- Behandel iedereen gelijkwaardig. 

- Keur verbaal en fysiek geweld af. 

- Respecteer ieders lichamelijke en psychische integriteit. 

- Geef geen aanleiding tot ongewenst gedrag. 

- Respecteer het recht op privacy. 

- Respecteer het werk van vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij je favoriete sport 

kan beoefenen. 


