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Cosmos Wontergem vzw (hierna Cosmos genoemd) is een volleybalclub met een uitgebreide jeugdwerking waar veel 
aandacht wordt aan geschonken. Tal van trainers en begeleiders maken dit jaar na jaar mogelijk, waardoor de club kan 
blijven groeien vanuit de jeugd. 
Om dit alles te blijven realiseren is het belangrijk om duidelijke afspraken te hebben waarbinnen iedereen wordt 
gewezen op zijn rechten en plichten. Dit charter is dan ook opgesteld om deze waarden en principes te formaliseren.

Bestuurscode

Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club verder te ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en er 
voor te zorgen dat ten alle tijden de nodige middelen ter beschikking zijn voor training en wedstrijd.

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

Algemene Gedragscode

• Ieder lid die zich aansluit bij Cosmos word geacht dit charter te kennen en er naar te handelenBij herhaaldelijk 
niet naleven behoud het bestuur zich het recht om maatregelen te nemen.

• Van ieder lid wordt verwacht dat hij zich engageert bij de extra-sportieve evenementen die de club organiseert. 
Die activiteiten vervullen een belangrijke rol binnen de club, zowel sociaal als financieel. Dit stimuleert eveneens 
de teamspirit binnen de ploeg.

• Ieder spelend lid betaalt zijn lidgeld tijdig.

• Naast dit lidgeld, dat we zo democratisch mogelijk houden, en onze extra-sportieve activiteiten zijn onze 
sponsers onontbeerlijk voor de club. We verwachten dan ook dat je ze in het mate van het mogelijke ondersteunt. 

• Bezit, gebruik en dealen van drugs is bij elke clubactiviteit en onder alle omstandigheden verboden. Elke inbreuk 
hierop leidt tot uitsluiting van de club.

• Voor jongeren onder 16 jaar geldt er een absoluut verbod op roken en alcohol voor, tijdens of na clubactiviteiten. 
Van de ouderen vragen wij om hiermee verstandig om te gaan.

• Alle leden en sympathisanten van onze club gedragen zich respectvol, sportief en vriendelijk ten opzichte van 
onze clubleden, tegenstanders en officials.

• Seksuele integriteit: alle leden van Cosmos 

- onthouden zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast;
- onthouden zich ervan verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het 
 gezamenlijke gestelde doel;
- onthouden zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de 
 sporter.
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Gedragscode voor de speelsters.

• Iedereen volgt de trainingen/wedstrijden op reglematige basis. De club en je medespeelsters verwachten dat je  
 maximaal op de trainigen/wedstrijden aanwezig bent.

• Als je niet aanwezig kan zijn op een training/wedstrijd verwittig je zo snel mogelijk de trainer. 

• Speelsters zijn ten laatste 5 min voor aanvang van training (45min indien wedstrijd) aanwezig in sportkledij op het  
 terrein. Dit in afspraak met de trainer

• Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.

• We trainen als een team, dit wil ook zeggen dat iedereen helpt om het terrein klaar te zetten en af te breken.

• Toon respect voor elkaar, motiveer en moedig je ploeggenoten aan. Negatieve emotionele reacties horen hier  
 niet thuis.

• Elke speelster is verantwoordelijk voor zijn wedstrijduitrusting. Elke beschadeging wordt direct gemeld aan de  
 verantwoordelijke. Bij het verlaten van de club wordt de uitrusting (training, trui en broek, eventuele sportzak, ... )  
 terug bezorgd aan de verantwoordelijke.

• Hygiëne is belangrijk voor jezelf en je ploeggenoten, daarom raden wij ten steligste  aan om te douchen na iedere  
 training of wedstrijd.

• De coach beslist wie er speelt, deze beslising wordt dan ook gerespecteerd. Nadien, op een ogenblik dat het  
 best past voor beiden (en als alle emoties zijn weggeëbt) kan hier uitleg over gevraagd worden aan de coach.

• Van onze speelsters vanaf U17 wordt er verwacht dat zij in een beurtrol scheidsrechter zijn voor wedstrijden van  
 de jongere ploegen.

Gedragscode voor ouders

• Zorg dat uw kind tijdig aanwezig is op training en wedstrijd, en dat zijn uitrusting volledig en in orde is.

• Respecteer de gemaakte afspraken met de ploegverantwoordelijke en de trainer/coach.

• Toon belangstelling voor de sport en de club en ga regelmatig supporteren.

• Vraag uw kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te beleven aan hetgeen het doet.

• Stimuleer uw kind om zich aan afspraken van de club of ploeg te houden.

• Stimuleer het eveneens om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.

• Gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.

• Moedig uw kind aan en veroordeel zijn fouten niet.

• Respecteer steeds de beslissingen van de coach en scheidsrechters.

• Als ouder moedig je aan, laat de instructies over aan de trainer/coach.

• Als je niet akkoord gaat met bepaalde zaken i.v.m. het spelen, praat er dan over met de trainer/coach. Niet direct  
 na de wedstrijd, liefst na een afspraak.

• Leer uw kind respect opbrengen voor de prestaties van de tegenstander.

• Kijk niet alleen naar de score/uitslag, maar vooral naar de geleverde inspanningen en wees steeds positief!

• Een extra inspanning in de vorm van ploegverantwoordelijke/markeerder of helpende hand op een van onze  
 activiteiten is altijd welkom!
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Gedragscode voor trainers

• De trainer zorgt ervoor dat elke training degelijk is voorbereid.

• Als trainer kijk je er op toe dat de speelsters de gedragscodes naleven.

• Indien je te laat zal zijn voor een training verwittig je zo vlug mogelijk een verantwoordelijke van de ploeg 
 (speelster, ouder).
 
• Indien je te laat zal zijn voor een wedstrijd verwittig je de ploeg- of competitie-verantwoordelijke of secretariaat.

• Indien je niet aanwezig kan zijn op een wedstrijd meld je dit zo snel mogelijk aan de ploeg- of 
 competitie-verantwoordelijke of secretariaat. Jeugdtrainers verwittigen eveneens de jeugdcoördinator.

• Indien mogelijk zorg je voor vervanging als je afwezig zal zijn.

• Indien een training niet kan plaatsvinden, dan zorgt de trainer ervoor dat elke speelster (en indien nodig ook de  
 ouders) tijdig op de hoogte wordt gebracht. De trainer meldt dit eveneens tijdig aan het secretariaat of de 
 competitieverantwoordelijke.

• Als trainer ben je verantwoordelijk voor het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de trainingen. Je controleert op  
 het einde van de training of alle materiaal terug op zijn plaats ligt (ballen, hoepels, kegels,...)

• De trainer motiveert zijn speelsters en werkt opbouwend naar de speelsters toe.

• Als trainer volg je minstens één erkende bijscholing. Zodoende ben je ook in orde met je coachlicentie.

• Als trainer heb je minstens 1 keer per seizoen een evaluatiegesprek met je speelsters. Hiervan breng je verslag uit  
 aan de competitieverantwoordelijke. Jeugdtrainers brengen verslag uit aan de jeugdcoördinator.

• Naam, voornaam en contactgegevens van nieuwe spelers worden na de 1e proeftraining onmiddellijk aan het  
 secretariaat bezorgd.

Specifiek voor jeugdtrainers

• De trainer draagt de verantwoordelijkheid over de jeugdspelers. De trainer vergewist er zich van dat alle spelers  
 kunnen vertrekken of worden opgehaald.

• Iedere jeugdtrainer is verplicht aanwezig op de trainersvergaderingen.

• Bij jeugd is winnen niet het hoofddoel. Wedstrijden staan in het teken van de aangeleerde technieken.

• Als jeugdtrainer ben je beschikbaar voor een gesprek met de ouders. Doe dit het best als alle emoties wat 
 bezonken zijn. Indien nodig kan je je hierin laten bijstaan door de jeugdcoördinator of door een bestuurslid.


