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CLUBCHARTER  

KUROS ZULTE DAMESVOLLEY 
 

 

Kuros Zulte Damesvolley is een sportclub met een sterk evoluerende jeugdwerking. De club wenst de 
dames en meisjes uit de regio de mogelijkheid te bieden om op een sportieve, verantwoorde en 
plezante wijze met volleybal bezig te zijn. Kuros Zulte Damesvolley streeft er ten allen tijden naar 
haar sportief, opvoedkundig en sociaal imago in de volleybal- en sportwereld hoog te houden. Elk lid 
staat in voor de goede naam van de club en dient zich daarom ook aan de algemene clubgedragscode 
te houden. 

 

GEDRAGSCODE 

 De club verwacht van elk spelend lid een maximale (100%) aanwezigheid op trainingen en/of 
wedstrijden.  

 Op tijd komen is respect tonen aan club, trainer en team. Elk lid dient haar trainer dan ook tijdig te 
verwittigen bij vertraging of afwezigheid.  

 Trainingen beginnen stipt. Ieder lid dient minimum 5 minuten voor aanvang van de training 
speelklaar in de zaal aanwezig te zijn. Met speelklaar wordt o.a. bedoeld: lang haar in een staart, 
juwelen uit, knielappen en sportschoenen aan, kauwgom uit de mond, naar het toilet geweest, 
ingetapet, drinkfles mee in de zaal … .  

 Voor aanwezigheid op wedstrijden houdt elk lid zich aan het vooraf met de trainer afgesproken 
tijdstip. 

 Sportschoeisel is aangepast aan de sport die beoefend wordt en het terrein waarop gespeeld 
wordt: sport- en/of volleybalschoenen die geen sporen nalaten op de ondergrond. Sneakers en 
turnpantoffels zijn niet toegelaten. 

 Volleybal is een ploegsport, op en naast het veld. Opzetten en opruimen van de zaal gebeurt steeds 
gezamenlijk door de hele ploeg. (Lege) waterflessen en ander afval worden steeds in de vuilbak 
gegooid. 

 Een positieve en volledige inzet zijn belangrijke eigenschappen van een goede teamspeler. Er mag 
gelachen worden, zolang het de training of wedstrijd niet (ver)stoort. Iemand uitlachen is uit den 
boze, elkaar aanmoedigen mag en moet. 

 Als de trainer uitleg geeft, zwijgen en luisteren alle leden. 

 Trainingen worden nooit zonder toestemming van de trainer verlaten. 

 De club stelt bij trainingen en wedstrijden steeds water ter beschikking. Naast water zijn enkel 
sportdranken toegestaan. Snoep, chips, e.d. worden niet geduld bij training en wedstrijd. 

 GSM is niet toegestaan tijdens training en wedstrijd. 

 Leden (en ouders/familie/vrienden van leden) van Kuros Zulte Damesvolley gedragen zich sportief 
en beleefd, zowel binnenin de club als tegen de scheidsrechter en de tegenstanders. 

 Elk lid respecteert het materiaal dat door de gemeente en de club ter beschikking wordt gesteld. 
Sportkledij en/of -zak, door de club ter beschikking gesteld, worden enkel in clubverband gebruikt 
en dienen op het einde van het seizoen of bij het verlaten van de club in degelijke staat 
terugbezorgd te worden aan het clubbestuur.  
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 Bij (oefen)wedstrijden en tornooien dient de ter beschikking gestelde (en gesponsorde) 
wedstrijdkledij, training en/of sportzak gedragen en gebruikt te worden. 

 Douches dienen binnen de 30 minuten na de activiteit verlaten te worden. 

 Roken, drugs en alcohol voor, tijdens en na de training of wedstrijd zijn ten strengste verboden. 

 De club staat open voor dialoog. Bij opmerkingen, suggesties, kritiek, onduidelijkheden of vragen 
kunnen steeds trainer, ploegverantwoordelijke, jeugdcoördinator, sportieve cel en/of bestuur 
aangesproken worden, zowel door leden als door ouders en familie. 

 Tijdens training en wedstrijd is de trainer baas. Opmerkingen e.d. worden niet tijdens, maar voor of 
na de activiteit besproken, zodat de activiteit zelf niet verstoord wordt. 

 Van ieder lid wordt verwacht dat zij zich engageert bij extrasportieve evenementen die tot doel 
hebben de club financieel te steunen (pannenkoekenverkoop, eetfestijn, nieuwjaarsreceptie, 
tombola, snoepzakverkoop, fuif …). 

 Het lidgeld wordt steeds zo democratisch mogelijk gehouden. Dit dekt echter niet alle uitgaven van 
de club, waardoor sponsors onontbeerlijk zijn. De club stimuleert haar leden om de sponsors te 
promoten waar mogelijk. Maak jezelf bij aankopen zeker ook bekend als lid van de club die zij 
sponsoren. 

 

 

 

 


