VOLLEYBAL C L U B

TARCO VB 0856
Website: www.tarco.be

AFSPRAKEN VOOR EEN EFFICIENTE
SAMENWERKING IN DE CLUB
–
TRAINERS

1. INLEIDING
Afspraken en regels binnen een vereniging zijn vergelijkbaar met de regels die onze
huidige samenleving ordenen. Indien iedereen zich aan de afspraken houdt, is er geen
probleem; indien dat niet het geval is, breng je jezelf en de anderen in de problemen!
Beschouw deze gedragscode dan ook als een overeenkomst bindend voor ieder
lid van de club.
Volleybal is een ploegsport. Individuele klasse is belangrijk, maar ondergeschikt aan de
onderlinge samenwerking van de spelers/speelsters op het veld en met diegenen die
ernaast staan (trainers, ploegafgevaardigden, scheidsrechters, e.d.). Een ploegsport
vraagt dus verantwoordelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het veld. De
volgende gedragsregels zullen daar zeker positief toe bijdragen.

2. UITGANGSPUNTEN
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Lid zijn van TARCO is meer dan alleen volleyballen. Ieder lid van de club
levert een extra bijdrage, onder welke vorm dan ook, ieder volgens zijn eigen
mogelijkheden.
Leden van TARCO tonen respect voor medespelers, vrijwilligers van de club,
tegenstanders, scheidsrechters en supporters ongeacht hun herkomst,
huidskleur, geaardheid, geslacht, godsdienstige overtuiging, levenswijze
etc…
De seniorleden van de club, de trainers en de ouders vervullen een
voorbeeldfunctie voor de jongeren.
Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag zoals vloeken en schelden
t.o.v. andere personen worden door de club niet getolereerd.
Leden van TARCO behandelen materiaal, velden en gebouwen met respect.
Een train(st)er/coach van TARCO die herhaaldelijk de regels in deze
gedragscode met de voeten treden, of die een zeer ernstige inbreuk tegen
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deze regels plegen, kan door het Bestuur uit zijn functie ontzet worden. Zulke
beslissing is enkel mogelijk nadat het Bestuur de train(st)er/coach in kwestie
hierover heeft gehoord.

3. REGELS (JEUGD)TRAINERS/COACHES
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

De train(st)er/coach neemt, binnen zijn/haar mogelijkheden, de
verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun spelers voor, tijdens en na de
wedstrijden en trainingen t.o.v. medespelers, tegenstrevers en
scheidsrechters.
De train(st)er/coach ziet erop toe dat de spelersgroep de gedragsregels
respecteert en neemt zonodig, in samenspraak met het Bestuur, sancties.
Hij/zij let in het bijzonder op de naleving van de gebruiksregels van de
sportzaal.
De train(st)er/coach, net zoals de ouders trouwens, heeft inzake zijn/haar
gedrag een voorbeeldfunctie naar de jeugd toe binnen de sportieve
activiteiten van de club.
De train(st)er/coach bespreekt, indien gewenst en nodig, met de
spelers/ploegverantwoordelijke het verloop van de trainingen.
De train(st)er/coach is verantwoordelijk voor het (laten) opbergen van al het
gebruikte materiaal en verzekert zich ervan dat alle kasten en kisten van
TARCO terug afgesloten zijn.

4. PROCEDURE AFZEGGEN TRAINING
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

De train(st)er/coach die lang vooraf vaststelt geen training te kunnen geven,
neemt zeer tijdig contact op met een andere trainer/persoon van de club om
de train(st)er/coach te vervangen.
Indien dit niet kan, zal de train(st)er/coach onmiddellijk contact opnemen met
de verantwoordelijke voor de jeugdteams of de seniorteams van de cel
Sportief Beleid van TARCO om een oplossing te vinden.
Voor de seniortrainers:
4.3.1.
Indien geen oplossing gevonden wordt, zal de trainer zelf één van
de spelers/-speelsters aanduiden om de training of de wedstrijd te
leiden.
4.3.2.
Indien de train(st)er/coach door overmacht vlak voor de
training/wedstrijd niet tijdig kan aanwezig zijn, waarschuwt hij/zij
onmiddellijk de teamverantwoordelijke of één of meerdere andere
spelers/speelsters en geeft instructies door. Dit geldt ook indien de
train(st)er/coach onverwacht helemaal niet kan aanwezig zijn. In dat
geval verwittigt hij/zij ook onmiddellijk de verantwoordelijke van de cel
sportief beleid.
Indien door de afwezigheid van al te veel spelers de training niet kan
doorgaan, waarschuwt de train(st)er/coach zo snel mogelijk de
spelers/speelsters (en bij jeugd: de ouders) via telefoon of SMS én de
secretaris van de club, om de afgelasting van de training mee te delen.
Afgelasting kan slechts per grote uitzondering gebeuren!
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