Intentieverklaring-Arvoc charter.
Arvoc Arendonk is een volleybalclub waar iedereen op zijn niveau aan volleybal kan doen. De
sportieve werking speelt zich af op drie domeinen.


jeugd: De invulling hiervan is afhankelijk van het beschikbaar potentieel.



senioren: Na de jeugdopleiding zal elke speler ingepast worden op zijn niveau in de
seniorploegen



recreatieve: Wij bieden ook aan iedere speler de mogelijkheid om te spelen op recreatief
niveau.

Elke speler kan beschikken over alle faciliteiten van onze club.
Sportiviteit is belangrijk maar we hebben ook een sociaal engagement.
Wij vragen:
1. Dat elk lid verklaart zich akkoord met dit charter en de Panathlonverklaring bij aansluiting.
2. Een duidelijk engagement van onze spelers:


inzet op sportief niveau: inzet op trainingen en wedstrijden, volgen van richtlijnen
van trainer en bestuur (volgens afspraken van trainer en club)



fair-play: verdraagzaamheid t.o.v. medespelers, tegenspelers, wedstrijdleiding en
supporters



engagement bij club-activiteiten

3. Het geven van een positieve uitstraling van onze club naar buitenwereld.
4. Orde en netheid(volgen van afspraken in Arvoc- code)
5. Zorg dragen voor het imago van de club door een positieve ingesteldheid.
6. Zorg dragen voor de gebruikte infrastructuur, materialen en uitrustingen die door de club ter
beschikking worden gesteld.
7. Van ouders, supporters en sympatisanten vragen wij om het gedachtengoed in dit charter
mee uit te dragen en zo mee te zorgen aan het positief imago van de club.
8. Dat alle spelers en ouders zich scharen achter het Panathlon Charter over de Rechten van het
kind in de sport.
Wij bieden:
9. Een gedegen volleybalopleiding door gemotiveerde en zoveel mogelijk gediplomeerde
trainers.
10. Wij bieden sportieve mogelijkheden voor onze recreatieve spelers die eveneens een
belangrijke schakel vormen in de club.
11. Een degelijke infrastructuur, uitrusting en materiaal om volleybal te beoefenen.
12. Extra sportieve activiteiten.
13. Een gestructureerde club met duidelijke afspraken en richtlijnen binnen alle geledingen van
de clubwerking.
14. Kortom een club waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen op sportief en sociaal gebied.
ARVOC CODE REGELS

Trainingen :
1. Alle spelers streven 80% aanwezigheid na op de trainingen .
2. Wanneer men door de één of andere dwingende reden niet aanwezig kan zijn op training dan
meld men zich telefonisch (niet per sms) af bij de trainer, minstens 5 uur voor aanvang van de
training.
3. Alle spelers helpen mee bij het opruimen van de sportzaal na de training.
4. In onze club worden geen drugs gebruikt. Wanneer iemand hierop wordt betrapt zal men dit lid
onmiddellijk uit de club verbannen.
5. Wanneer iemand wordt betrapt op diefstal binnen onze club zal ook hier een onmiddellijk uit de
club verbanning volgen.
6. Op de training is het geen chiro namiddag. We verwachten dat iedereen zijn best doet om te
luisteren naar de trainer. Niemand verlaat de training zonder voorafgaand aan de trainer
toestemming te vragen. Ga zoveel mogelijk naar toilet voor de training begint.
Wedstrijden :
1. iedereen is tijdig aanwezig op de thuiswedstrijden. Bij de uitwedstrijden staat iedereen tijdig klaar
om te vertrekken op de afgesproken plaats en uur.
2. Het is de trainer/coach die beslist wie er wordt opgesteld.
3. Alle spelers streven een 100% aanwezigheid na op de wedstrijden maar wanneer men door de één
of andere dwingende reden niet aanwezig kan zijn dan meld men zich telefonisch (niet per sms) af bij
de trainer, minstens 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd.
4. Iedereen neemt op een goede manier deel aan de opwarming.
5. We leveren geen kritiek op medespelers, trainers/coaches, scheidsrechters. Enkel de kapitein mag
de personen met een officiële functie aanspreken, hij zal dit op een zeer beleefde manier doen.
6. Op de reservebank heerst er orde en netheid. Na de wedstrijd ruimen we alle lege of halfvolle
flesjes op.
7. Reservespelers sporen hun medespelers op een positieve manier aan tijdens de wedstrijd.
8. Spelers respecteren de beslissingen van de scheidsrechter.

Extra sportieve :
1. Naast de deelname aan de sportieve activiteit (volleybal) wordt elk lid ook verwacht van een
voldoende grote aanwezigheid na te streven op de extra sportieve activiteiten zoals de spaghettidag,
de ontbijtdag, het Kubb-tornooi, het recreatief volleybaltornooi, het nachtvolleybaltornooi, ....
2. bij problemen in de ploeg houdt men deze niet voor zich, maar maakt deze bespreekbaar bij de
ploegverantwoordelijke, de trainer, de sportieve jeugdcel of het bestuur. Het niet bespreken van
problemen maakt deze alleen maar erger.
3. Na de trainingen en wedstrijden neemt elke speler een douche en dit ten laatste 20 minuten na
het laatste fluitsignaal of trainingmoment.

Ouders :
1. zorgen ervoor dat hun kind tijdig op de training en wedstrijd aanwezig is.
2. tonen belangstelling voor de sport die hun zoon/dochter beoefent. Dit kan men tonen door
regelmatig aanwezig te zijn op trainingen en/of wedstrijden.
3. sporen hun kind aan om altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te beleven aan de sport.
4. leggen geen onnodige druk op de schouders van hun kind. Wel stimuleren zij hun kind om al zijn
talenten te ontwikkelen.
5. supporteren op een positieve manier. Afbrekende kritiek heeft nog nooit een speler beter
gemaakt.
6. Respecteren de beslissingen van de scheidsrechter.
7. Stimuleren hun kind om de regels van het spel en de fairplay hoog in het vaandel te houden.

Bij het niet naleven van de regels/afspraken kan de club overgaan tot het nemen van sancties. Deze
kunnen erg uiteenlopend van aard zijn
- mondelinge verwittiging
- aanspreken van de ouders/voogd
- tijdelijk verbod om gedurende een bepaalde tijd deel te nemen aan de trainingen en/of
wedstrijden.
- Uitsluiting uit de club.

Mogelijke geschillen bespreekt men liefst met de voorzitter of secretaris. Uiteraard staat het
iedereen vrij om ook één van de andere bestuursleden aan te spreken indien de aard van het gesprek
dit vereist.

