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1 Algemeen
1.1 Kerntaken sportief beleid
Het sportief beleid van krachtbalclub ’t Botterken Baasrode streeft volgende doelen na:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Eén globale sportieve visie waarbij alle neuzen binnen de club in dezelfde richting staan;
De bewaking en opvolging van het jeugdbeleidsplan;
De vlotte integratie van jeugdspelers in seniorteams;
Het leveren van hulp en steun naar de trainers inzake wedstrijdopstellingen en vervangingen;
De opbouw van de entourages van teams;
De bewaking van het charter voor ouders, familieleden en supporters;
De bewaking van het charter voor Fair-play;
De bewaking van het charter voor ethiek in de jeugdsport (Panathlonverklaring).

1.2 Globale visie
De club heeft als doel om iedereen in de best mogelijke omstandigheden te kunnen laten
krachtballen. Krachtbalclub ’t Botterken Baasrode is een familiale vereniging met een positieve
uitstraling die een gezonde mix is van recreatief sporten en prestatiegerichtheid. Elke speler of
speelster moet zich optimaal kunnen ontplooien en het beoefenen van de sport moet laagdrempelig
zijn.
Het hart van de club moet draaien rond de volgende vijf kernwoorden:
plezier – respect – prestatie – zelfrealisatie – ontplooiing
1.3 Missie
Krachtbalclub ’t Botterken Baasrode wil door de uitbouw van een kwalitatieve jeugdwerking en
samenwerking met scholen een continuïteit garanderen met in elke reeks - en dus voor elke leeftijd
en geslacht- een ploeg, om zo de doorstroom van spelers en speelsters te garanderen. Ook zal
krachtbalclub ’t Botterken Baasrode inspanningen leveren om fair-play en ethisch verantwoord
sporten in de club te promoten.

1.4 Sportieve doelstellingen
Lange termijn
-

2020: Streven naar een volwaardige ploeg in elke categorie.

Middellange termijn
-
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2016: Heren spelen kampioen in 3e nationale en mikken op bekerwinst.

Sportieve organisatie

2.1 Teamindeling
-

Een team kan bestaan uit verschillende ploegen maar om een ploeg te vormen moet men
minstens beschikken over 5 actieve spelers/speelsters, op 10 augustus.
Indien er gespeeld wordt in een competitie met een fanion- en reservenploeg, moet men
beschikken over 9 actieve spelers/speelsters.
De spelers van de seniorenteams zijn medeverantwoordelijk voor de vlotte integratie van
overkomende jeugdspelers en nieuwe spelers/speelsters.

2.2 Trainingen
-

-

Per team (team = alle spelers binnen 1 categorie) wordt er 1 hoofdtrainer aangesteld door
het bestuur;
Eventueel wordt op het trainingsmoment de trainer bijgestaan of vervangen door een
hulptrainer, mits goedkeuring van het bestuur;
Jeugdtrainers worden aangesteld door het bestuur in samenspraak met de
jeugdverantwoordelijke / -coördinator ;
Hulpjeugdtrainers kunnen voorgesteld worden aan het bestuur door de
jeugdverantwoordelijke; dezen dienen reeds te behoren tot de categorie scholier (cf.
richtlijnen krachtbalfederatie inzake officials);
Het trainingsmoment voor elk team wordt vastgelegd door het bestuur, in samenspraak met
de hoofdtrainer en teamverantwoordelijke.

2.3 Wedstrijdmomenten
-

Het wedstrijdmoment voor elk team wordt bepaald door het bestuur.
Vooraf worden de wensen en mogelijkheden opgevraagd door het bestuur aan de
teamverantwoordelijken.
Het bestuur streeft er naar om de chronologische volgorde van de thuiswedstrijden op een
kalenderdag vast te leggen naargelang hun afdeling en/of categorie.

2.4 Wedstrijden
-

De trainer en/of coach stelt steeds de voor hem meest aangewezen ploeg op.
De trainer kijkt erop toe dat iedereen zoveel mogelijk speelt doorheen het seizoen.
Speelt men tegen een sterk team, dan zal de coach spelen met de sterkste beschikbare
spelers en mogelijks minder speeltijd geven aan de minder getalenteerde spelers. Maar dit

wil ook zeggen dat als de tegenstander zwakker is, de sterke spelers op dat moment iets
minder speelminuten zullen krijgen.
Het doel is dat op het einde van een seizoen zowel de getalenteerde als minder
getalenteerde spelers even tevreden zijn over hun sportief seizoen.
De coach beslist zijn spelers/speelsters te vervangen in de wedstrijd indien hij of zij dit nodig
acht.
Teams die voldoende voorsprong hebben moeten hun minder getalenteerde spelers
speelminuten gunnen. Indien het team reeds kansloos is en de winst buiten bereik is, kan
men uiteraard iedereen de nodige spelminuten gunnen.
Aanwezigheid op training wordt gestimuleerd.
Trainer/ploegverantwoordelijke bewaakt de goede communicatie ivm kalender, vervoer,
vertrekuur,...
Bij veelvuldig of herhaaldelijk voorkomen van boetes bij eenzelfde ploeg, wordt dit in eerste
instantie gecommuniceerd aan de team- en ploegverantwoordelijke. Nadien kan men
steeds overgaan tot andere maatregelen.

-

-
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Gedragscodes

3.1 Gedragscode algemeen
-

-

Respecteer de club en eenieder die er zich voor inzet;
Behandel iedereen als gelijkwaardig (discriminatie en racisme wordt absoluut niet
geaccepteerd);
Gebruik geen (fysiek-, mentaal-, verbaal) geweld;
Voor vertrouwelijke informatie, vragen, mededelingen en opmerkingen kan je altijd bij de
ploegverantwoordelijken of bestuursleden terecht. Uw vertrouwelijke info blijft
vertrouwelijk;
Wees positief;
Geen alcoholgebruik en sigaretten indien men jonger is dan 16 jaar;
Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en de officials.

3.2 Gedragscode voor sporters
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Respect voor de spelregels.
Respect voor de scheidsrechter en de officials (wat hun beslissing ook is).
Respect voor je eigen club.
Respect voor uitrustingen en materiaal, zowel op de eigen club als op verplaatsing.
Respect voor de tegenstrever; onsportiviteit van de tegenstander is geen reden om zelf
onsportief te zijn.
Respect voor je medespelers.
Respect voor de trainer(s)/coach(es).
Respect voor het werk van degene die de trainingen en spelmomenten mogelijk maken.
Respect voor alle supporters.
Respect voor jezelf (geen drugs, niet roken en geen alcohol tijdens de
trainingen/wedstrijden).

3.3 Gedragscode trainers, begeleiders en kapiteins
-

Besteed voldoende aandacht aan zowel spel- als omgangsregels;
Maak steeds goede afspraken en communiceer tijdig;
Vermijd dat getalenteerde spelers worden voorgetrokken. Iedereen verdient aandacht en de
kans om zichzelf optimaal te ontwikkelen;
Plezier en ontwikkeling (inzet, fair-play, omgaan met resultaten en feedback) is belangrijk.
Winnen is slechts een deel van het spel, verliezen trouwens ook;
Veiligheid is ten allen tijde prioriteit;
Neem geen risico’s met blessures;
Wees positief en enthousiast;
Je bent een vertegenwoordiger van de club: behandel tegenstanders met respect en zorg
voor correcte afhandelingen na de wedstrijd (denk o.a. aan het wedstrijdblad).

3.4 Gedragscode ethiek
’t Botterken Baasrode ondertekende de Panathlonverklaring:
Een kopie van de verklaring hieronder
We verklaren dat:
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede
planning zullen nastreven.








Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen
nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een
gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden.
Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en
frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de
kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de
beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand
van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de
sport in het bijzonder naar waarde schatten.
We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun
sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te
bannen.
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale
rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en
minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen
dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer
getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er
preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.








We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in
te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen
mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende
klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen,
aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die
betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders,
opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen,
topatleten, de kinderen zelf…
We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus
om deze code op te volgen.
We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in
overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.




We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met
het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de
jeugdsport.
We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een
spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent
stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de
Sport’.
Alle kinderen hebben het recht
 Sport te beoefenen
 Zich te vermaken en te spelen
 In een gezonde omgeving te leven
 Waardig behandeld te worden
 Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en
mogelijkheden
 Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 In veilige omstandigheden aan sport te doen
 Te rusten
 De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden
Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen,
bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers,
ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

GENT, 24 September 2004
Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève - Copyright Declaration: Panathlon
International
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Praktische richtlijnen accommodatie

Kleedkamers
-

De ploegen zorgen ervoor dat de douches en de kleedkamers proper worden achtergelaten
en dat het sanitair gebouw goed wordt afgesloten:
> alle modder verwijderen in kleedkamers en douches (zowel bij de thuisploeg als bij de
bezoekers)
> verwarming uitzetten
> vuilbakjes ledigen
> indien er een gasfles leeg is: verantwoordelijke verwittigen (contactgegevens advalvas in de
kantine)

Kledij
-

Wie stopt als speler van de club dient, de geleende basiskledij (truitje en shirt) terug te
bezorgen aan de club;
Omruilmogelijkheid indien de kledij te klein wordt (dit voor jeugdafdeling en bij de
kledijverantwoordelijke);
Bij verlies kledij: kan een nieuw kledingsstuk aangekocht worden tegen aankoopprijs.

Terreinen
-

In de mate van het mogelijke wordt het hoofdterrein gespaard. Trainingen gaan indien
mogelijk door op de overige terreinen.
Na gebruik worden de terreinen opgeruimd (en het materiaal wordt met zorg opgeborgen op
de juiste plaats)
Iedereen dient bij te dragen aan de algemene netheid van de terreinen (verwijderen van
vuilnis, lege flesjes terug naar de kantine brengen,…)

Kantine
-

Voetbalschoenen zijn verboden in de kantine
De kantine wordt steeds proper achtergelaten, dit is ieders verantwoordelijkheid:
> verwarming op 10°C zetten
> aanvullen van de frigo
> kantinekas maken
> uitvegen
> ramen en deuren goed afsluiten bij vertrek
> de keuken proper achterlaten na gebruik
> gordijnen toe doen
> pompbakken proper achterlaten (ook deze in de toiletten)

Drankjes
-

De club biedt elk van zijn spelers na elke thuiswedstrijd een drankje aan.

Eten
-

Voor alle spelers die een officiële thuiswedstrijd spelen wordt een versnapering voorzien.
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Conflicten

Ieder clublid van ’t Botterken is akkoord met dit sportieve beleid. Bij het niet naleven van het sportief
beleid of bij klachten spreken we van een conflict. In dit geval zal een verantwoordelijke als
vertrouwenspersoon optreden.
Deze verantwoordelijke is een teamverantwoordelijke (jeugd-, dames-, herenverantwoordelijke) of
ander bestuurslid.
Is er een vertrouwensprobleem, neemt de voorzitter de rol van
vertrouwenspersoon over.
De vertrouwenspersoon bespreekt steeds op voorhand met de aanbrenger wie nog op de hoogte
gesteld wordt van het conflict. De vertrouwenspersoon kan niet zelfstandig optreden inzake sancties.
Bij inbreuken op het sportief beleid, of niet nader vermeld onaanvaardbaar gedrag, worden
eventuele sancties in het bestuur besproken en eventueel opgelegd.

Dit sportief beleid is geldig vanaf 2 juni 2015 en wordt jaarlijks herbekeken indien nodig.
Het bestuur

