
VERENIGINGSREGELS 
Seizoen 2016 – 2017 

 
 
WAAROM VERENIGINGSREGELS? 
We willen als Volleybalvereniging Haulerwijk laten zien waar we voor staan. Voor onze eigen leden, ouders van 
jeugdleden & onze vrijwilligers maar ook voor bezoekende verenigingen, potentiële leden en sponsoren. 

 

“Wij staan voor een juiste balans tussen Spelplezier & Prestatie  
                                                                  met wederzijds respect voor alle betrokkenen. 

Dit doen wij door middel van Positief Coachen”            
 

ALGEMENE REGELS 
 Iedereen is welkom. 
 Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat. 
 Wij begroeten onze gastvereniging voor & bedanken ze na de wedstrijd. 
 Wij vieren de winstpunten op een positieve manier. 
 We accepteren de beslissing van de scheidsrechter. 
 We vloeken, schelden en pesten niet. 
 Wij spreken elkaar op een respectvolle manier aan op gedrag. 
 Wij gaan zorgvuldig om met materiaal & accommodatie. 

 
PRAKTISCHE REGELS 
Om de trainingsuren zo goed mogelijk te benutten, de teamgeest te ondersteunen en respect voor trainer en 
medespelers te tonen hebben we een aantal afspraken rondom trainingen & wedstrijden: 

 Indien afwezig op tijd afmelden bij de trainer/coach. 
 Op tijd in sportkleding in de zaal (ca. 5 min. voor trainingstijd, ca. 30 min. voor de wedstrijd). 
 Mee helpen met het veld op-/af bouwen. 
 Waterfles/bidon mee. 

 
VEILIGHEIDS ADVIEZEN: 
Om blessures te voorkomen hebben we een aantal adviezen t.a.v. het volleybal. Je kunt hierop worden aangesproken, 
het gaat tenslotte om jouw veiligheid, maar het blijft jouw eigen verantwoordelijkheid: 

 Geen sieraden (ringen, armbanden & oorbellen). 

 Lange haren vast. 
 Geschikt schoeisel voor in de sporthal 

 
TEAM AFSPRAKEN: 
Naast de Algemene & Praktische regels kan elk team tezamen met haar trainer/coach afspraken maken. Bijv. over het 
wisselbeleid bij wedstrijden, hoe af te melden bij training en/of wedstrijd, enz.  

 ……. 
 ……. 
 ……. 
 ……. 

 

 

TEAM: . . . . . . . . . .       DATUM: . . . . . . . . . 


