Onthaalbrochure HC Don Bosco Gent

Welkomstwoord
Wij heten je van harte welkom bij Handbalclub Don Bosco Gent, een familiale, maar ook
sportief-competitieve sportclub. Met onze 250 aangesloten leden zijn we bovendien
één van de grotere clubs in het Vlaamse handballand.
Wij zijn er fier op dat wij als club de nadruk leggen op een kwalitatieve jeugdwerking,
waar bij de allerjongsten de nadruk ligt op het goed aanleren van de handbalbasistechnieken, om zo te komen tot jeugdspelers die op termijn vlot kunnen doorstromen
naar onze heren- en dames seniorenploegen.
HC DBG staat dus voor een goede begeleiding, een hoog sportief niveau en oog voor de
klassieke waarden die kenmerkend zijn voor de handbalsport: fair play, respect en
vriendschap.

1. HC Don Bosco Gent
1.1. Onze club
Een paar korte wistjedatjes ivm HCDBG
-

opgericht in 1975 door Marc Multael
stamnummer 182 bij de Vlaamse Handbal vereniging
275 leden, waarvan +/- 200 actief spelende leden, en hiervan zijn er 150 nog
jeugdspeler
2008: sportaward van Stad Gent als ‘beste sportproject’
2018: sportvereniging van het jaar van de Stad Gent
thuishaven : sporthal Hekers te Zwijnaarde, waar we sinds 2013 in de volledig
nieuwe balsportzaal spelen
organisator van de Arteveldecup: één van de grootste jeugdtornooien in
Vlaanderen.
Erkend door stad Gent als kwaliteitsvolle sportclub
3 sterren erkenning voor het VHV Jeugdsportfonds
website: www.handbal.gent
facebook: www.facebook.com/handbaldbgent
twitter: @handbaldbgent
erkende organisatie voor Multimove door Sport Vlaanderen
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1.2. Organisatie
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1.3. Raad van Bestuur
Voorzitter: Geert Stevens

Penningmeester:

Geert is de voorzitter van HC DBG.
Teruggekeerd na een korte afwezigheid
neemt Geert zijn oude liefde DBG weer
op, en neem hij opnieuw een
bestuursfunctie op. Geert is tevens
partime sportjournalist en zal zich
vooral op sponsoring focussen

Peter - alias ‘Pecho’ – Beeckman is al
jaren één van de bezielers van DBG en
handbal in het bijzonder. Speler van het
eerste uur, internationale
spelerservaring in Bulgarije,
trainersdiploma A, trainer van diverse
jeugd- en seniorenploegen binnen en
buiten DBG. Nauwgezette
penningmeester, lid van de sportieve cel,
en man achter de toog in onze
thuishaven Hekers.

Geert.stevens@handbal.gent

Peter.beeckman@handbal.gent
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Secretaris: Koert Walleyn

Lid: Fréderik Slosse

Koert is ook een oudgediende: doorliep
als speler alle reeksen bij DBG. Als papa
van Andreas werd hij eerst lid van de cel
jeugd, om dan de overstap te maken naar
het bestuur. Als secretaris is Koert
verantwoordelijk voor de opmaak van de
kalender, het vastleggen van de zaaluren,
de communicatie met het VHV, de KHBH,
het regio bestuur en met de collega clubs
in de verschillende competitiereeksen.
Ook voor de aangifte van blessures bij de
verzekering, en allerlei praktische zaken
kunnen we bij hem terecht. Tot slot is hij
beetje duiveltje-doet-al bij alle
activiteiten binnen de club

Fréderik doet ook al jaren mee in de club.
Als speler vele jaren actief, en besloot in
2016 de overstap te maken naar het
bestuur, net zoals zijn vader Raoul dit
voor hem deed gedurende vele vele
jaren. Op de Arteveldecup eren we zijn
papa nog steeds met de wisselbeker
‘Raoul Slosse’ voor de best presterende
club.

secretariaat@handbal.gent

Frederik.slosse@handbal.gent

Lid: Lut Van De Walle

Lid: Johan Van Laecke

Mama van een illustere handbalfamilie,
want getrouwd met onze voorzitter,
mama van Pieter en Bart van de
sportieve cel, fiere oma van Bob, Jules,
Mona, Vik, Jeroom en Louis, allen spelend
bij onze jeugd. Daarnaast is Lut ook de
bezielster/trainster van onze Multimove
en de zomerstages. Als lid van de cel
jeugd is ze ook vrouw achter de
schermen bij alles wat te maken heeft
van promotie voor handbal binnen de
club en in onze regio. Tot slot steekt Lut
voortdurend de handen uit de mouwen
op de talrijke organisaties binnen de
club.

Johan is het jongste lid binnen ons
bestuur. Als papa van Lisa en Anton,
zette hij zijn eerste stappen in het
handbal, en doorliep de volgende fases
binnen de cluborganisatie: Tafelofficial,
lid cel jeugd, lid bestuur. Johan is
verantwoordelijk voor de
vrijwilligerswerking binnen de club.

Is administratief jeugdcoördinator (oa
Jeugdsportfonds), en vormt daar een
tandem met Marc Mulatael die het
sportieve beleid bij de jeugd voor zijn
rekening neemt

johan.vanlaecke@handbal.gent

Lut.vandewalle@handbal.gent
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Lid: Christ Hutsebaut
Papa van Hanne en Geertje, veruit de
meest trouwe supporter van onze dames.
Was reeds actief binnen het bestuur van
HC Aalst. Bezige bij ook, bruisend van
ideeën die hij met veel energie ook
onmiddellijk aanpakt. Houdt zich bezig
met de sponsors binnen de club.
Christ.hutsebaut@handbal.gent
1.4. Cellen
Om HC DBG goed te kunnen organiseren, en omdat vele handen licht werk maken is de
club onderverdeeld in een aantal cellen, die elk een specifiek deeltje van de het werk
voor zich nemen
-

Sportieve cel: Peter Beeckman (peter.beeckman@handbal.gent), Marc Multael
(marc.multael@handbal.gent), Bart Danhieux (bart.danhieux@handbal.gent) en
Pieter Danhieux (pieter.danhieux@handbal.gent), Wouter Dhaenens
(wouter.dhaenens@handbal.gent)
Zij stippelen het sportieve beleid uit en evalueren dit op regelmatige basis. Door
een voortdurend overleg met de trainers van senioren en jeugd, door het
organiseren van bijscholingen, door het opvolgen van trainingen en wedstrijden
wordt er op toegezien dat de door de club vooropgestelde waarden en sportieve
doelstellingen gehaald worden. Ten allen tijde kunnen ze aangesproken worden
met alle vragen omtrent het sportieve binnen de club. Peter is
eindverantwoordelijke voor de senioren, Marc voor de jeugd

-

Cel Jeugd: samengesteld uit de ploegverantwoordelijken van de diverse
jeugdploegen, en een lid van de RvB.
In de cel jeugd kunnen leden en ouders die onze jeugdwerking mee willen
helpen ondersteunen en uitwerken hun ideeën verder vorm geven. Deze staat
onder de deskundige en ervaren leiding van Petra Van Enis
(petra.vanenis@handbal.gent), voor velen ongetwijfeld een gekend gezicht
binnen de club als mama van Joris, tafel-official bij de heren, en
medeorganisator van ons tornooi en eetfestijn. Elke ploegverantwoordelijke
zorgt voor een administratieve ondersteuning van onze jeugdtrainers en vormt
een link en spreekbuis tussen de spelers, ouders, jeugdtrainers en het bestuur.
Zij helpen in de eerste plaats mee met de organisatie van wedstrijdvervoer en
tafelofficial bij de jeugdwedstrijden, en zijn door hun enthousiasme ook dikwijls
de drijvende krachten achter diverse organisaties
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Voor het seizoen 2020/2021 zijn dit
° Multimove: Lut Van de Walle (lut.vandewalle@handbal.gent)
° J/M 08: Pieter Danhieux (pieter.danhieux@handbal.gent)
° J/M 10: Annelies De Smet (annelies.d@handbal.gent)
° J/M 12: Dominic Steur (dominic.steur@handbal.gent)
° J/M 14: Liesbeth De Groote (liesbeth.degroote@handbal.gent)
° J16: Wouter Neirynck (wouter.neirynck@handbal.gent)
° J18: Andy Delcloo (Andy.delcloo@handbal.gent)
° M17/19: Christ Hutsebaut (christ.hutsebaut@hanbdal.gent)
-

Vrijwilligerscoördinator: Johan Van Laecke (Johan.vanlaecke@handbal.gent)
Ontvangt nieuwe leden binnen de club, en maakt ze wegwijs binnen onze
structuren. Hierbij wordt ze vanzelfsprekend bijgestaan door de verschillende
ploegverantwoordelijken.

-

Financiële/sponsorcel: Christ Hutsebaut en Geert Stevens
Hier gaan we op zoek naar nieuwe financiële injecties binnen de club en pogen
we de bestaande contacten goed te onderhouden.
Onder leiding van Geert onze voorzitter wordt het financiële voortbestaan van
de club veilig gesteld. In de sponsorcel gaan we actief op zoek naar nieuwe
sponsors voor de club. Wie ons met een tip kan helpen, of wie een nieuwe
sponsor aanbrengt kan hiervoor altijd contact opnemen met
christ.hutsebaut@handbal.gent Een sponsordossier met alle info is hiertoe
beschikbaar. Hiervoor is er ook een beloning voorzien voor de aanbrenger van
een procentueel vastgesteld deel van het gesponsorde bedrag.

-

API: aanspreekpunt integriteit: Vertrouwenspersoon binnen de club als het gaat
over oa grensoverschrijdende gedrag. Zie ook gedragscode
Kathleen Piens (kathleen.piens@handbal.gent)

-

Tot slot staan we nooit helemaal stil, om de taakverdeling nog wat te
vergemakkelijken en om ervoor te zorgen dat onze dierbare vrijwilligers niet
doldraaien van het vele werk dromen we ervan om in de nabije toekomst nog
werk te maken van de oprichting van volgende cellen (info:
secretariaat@handbal.gent)
° cel evenementen: vormt de drijvende kracht achter de organisatie van één van
onze activiteiten: oa de kerstrozenverkoop, het eetfestijn, de quiz, ons
jeugdtornooi.
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Vanzelfsprekend dient al het werk hier niet alleen gedaan te worden, maar is
het vooral belangrijk te coördineren en samen met een groep enthousiaste
vrijwilligers ervoor te gaan zorgen dat onze verschillende evenementen via een
geoliede structuur, goed gevulde werkschema’s, vlotte communicatie uitgroeien
tot succesvolle topmomenten binnen de club!
° PR verantwoordelijke: Dit is nog een openstaande vacature: Onze website en
facebook pagina zijn drukbezochte sites waar we op zeer regelmatige
tijdstippen nieuwtjes/verslagen/foto’s laten verschijnen om zo onze leden en
sympathisanten op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de club.
Als PR verantwoordelijke coördineer je dit alles, en verzorg je ook de contacten
met de pers.

2. Nieuw lid?!
2.1. Tips voor nieuwe leden
-

Is de handbalsport of onze club nieuw voor jou ? Geen enkel probleem, wij
geven je de mogelijkheid om gedurende 3 proeftrainingen dit uit te zoeken.
Meer info omtrent de trainingsmomenten kan je vinden op onze website:
www.handbal.gent/ploegen. Beslis je nadien om je in te schrijven dan ontvang
je van je ploegverantwoordelijke een email met een begeleidend schrijven hoe
je je lidgeld kan gaan betalen . Tevens dien je een aansluitingskaart in te vullen
om je aan te sluiten bij de Vlaamse Handbal Vereniging, zodat je ook veilig
verzekerd bent. Ben je ouder dan 16, dan zal je ook een doktersattest moeten
laten invullen dat aantoont dat je medisch geschikt bent voor het beoefenen van
onze sport.

2.2. Wat krijg je als lid van de club?
-

Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen op training, wedstrijd en tijdens
de verplaatsing van en naar. Daarnaast ben je verzekerd voor alle andere
clubactiviteiten. Neem je deel aan een buitenlandse stage of reis/tornooi, dan
sluiten wij nog een extra verzekering voor je af. (kleine kostprijs)

-

Afhankelijk van je leeftijdscategorie train je één, twee of driemaal per week
onder begeleiding van gekwalificeerde trainers in een gepaste
sportinfrastructuur

-

Vanaf de de U8 neem je op regelmatige basis deel aan tornooitjes of wedstrijden
in één van de bestaande competities.
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-

Als club voorzien wij een uitrusting voor de wedstrijden, en zorgen wij verder
voor alle ballen, en trainingsmateriaal. Jeugdspelers krijgen hierbij ook een 2-tal
‘jeugdspeler van DBG’ t-shirts. Elk jaar voorziet de club de mogelijkheid om een
training en/of een sporttas aan te kopen in de kleuren, en met het logo van de
club.

-

Multimovers krijgen een t-shirt

-

Op wedstrijden voorziet de club in dorstlessers voor de spelers, maar op
training vragen wij dat je zelf wat water of andere dorstlessers in je sporttas
stopt.

-

Op regelmatige tijdstippen organiseren we binnen- of buitenlandse stages (bvb
kerststage voor jeugd) of nemen we deel aan binnen- of buitenlandse tornooien.
(extra bijdrage)

Maar onze club is meer dan je eigen sportbeoefening. Naast bovenstaande zaken kan je
van ons ook nog het volgende verwachten
-

Via onze club ben je aangesloten bij het VHV, en geniet van je de vereiste
verzekeringen.

-

Als lid krijg je gratis toegang voor alle thuiswedstrijden van onze club.

-

Voor onze jeugd, en de organisatie van, maken we gebruik van twizzit, een
online data platform waar je als lid automatisch toegang toe krijgt via een gratis
account.

-

We bieden ook een resem van extra-sportieve activiteiten aan, niet alleen van
belang voor onze clubkas, maar deze bevorderen ook de inleving en
samenhorigheid binnen onze club.

2.3. Wat verwachten we van onze leden?
Het aanbieden van de trainingen en alle andere activiteiten vergt van de club zowel
financiële als menselijke investeringen. Daarom vragen we volgende zaken van onze
leden:
-

Betaling lidgeld
Voor het komende seizoen gelden volgende tarieven.
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Senioren
U18 / U16 / U14 (2008 – 2003)
U12 (2010 - 2009)
U10 (2012 – 2011)
U8 (2014 - 2013)
Multimove (2015) (inclusief T-shirt)

€ 280
€ 250
€ 220
€ 160
€ 135
€ 110

Verschillende mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug.
Informeer hiervoor bij je mutualiteit, of kijk op de site:
www.handbal.gent/clubwerking/handige-documenten.
-

Engagement
Ondanks het grote engagement van trainers, bestuurders en leden van de
diverse cellen hebben we ook de hulp van leden en ouders nodig om de club
draaiende te houden. En om op die manier tot een ideale clubsfeer te komen.

-

Organisatie van wedstrijden:
Iedere (jeugd)ploeg werkt een wedstrijdschema af. Er zijn wedstrijden op
provinciaal niveau (kalender te vinden op link naar Oost-west) en op Vlaams
niveau (kalender te vinden link naar VHV). Voor de wedstrijden op verplaatsing
wordt er een taxi-beurtrol opgemaakt door de ploegverantwoordelijke.
Daarnaast zijn we als club verplicht om per wedstrijd (zowel uit als thuis) een
tafel-official (TO) te leveren. Om deze taak op te nemen, moet je een korte
opleiding volgen (1 halve dag). We hopen dat zoveel mogelijk ouders deze
opleiding volgen en bereid zijn om “op te treden” als TO. Naast het feit dat je
hiermee de club helpt, is het ook leuk om vlakbij de spelersgroep en trainer te
zitten tijdens de wedstrijden en de wedstrijd van heel dichtbij mee te maken.
Uiteindelijk moet de club ook (jeugd)scheidsrechters leveren voor de
wedstrijden. Bij de jeugd van HBC Don Bosco opteren we ervoor om alle spelers
een cursus te laten volgen, en ook alle spelers een paar keer te laten fluiten. Het
geeft de spelers een andere kijk op het handbal, ze leren er enorm mee bij. Wie
graag fluit, krijgt uiteraard ook de mogelijkheid om dat vaker te doen.

Niet alleen sportief engagement (volgen op trainingen, tijdig aanwezig zijn, indien belet
tijdige communicatie) maar extra-sportief vragen we een inspanning. Dit onder meer
bij de kerstrozenverkoop, het eetfestijn en het jeugdtornooi. Ouders van jeugdspelers
zullen ingeschakeld worden in een beurtrol bij de organisatie van wedstrijden zoals
hierboven beschreven.
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Wie meer wil doen, of goede ideeën heeft: altijd welkom. Neem hiervoor even contact
op met onze vrijwilligerscoördinator, je ploegverantwoordelijke of het secretariaat, en
we bekijken samen wel even wat we kunnen verwezenlijken.
2.4. Vragen?
Ondanks deze brochure heb je als nieuw lid vast en zeker nog wat vragen. Aarzel niet
om ze te stellen, spreek je ploegverantwoordelijke, de vrijwilligerscoördinator of het
secretariaat aan, en zij zullen u vast en zeker verder helpen.
Neem ook eens een kijkje op onze website (www.handbal.gent), misschien vind je daar
al een antwoord.

3. Trainingen + leeftijdscategorieën
Op onze website kan je al info vinden omtrent de uren van trainingen en waar deze
doorgaan. Dit kan via volgende link: http://www.handbal.gent/ploegen of via volgende
http://www.handbal.gent/kalender.
Onze jeugd kan ook via smartsportsclub de trainingen en wedstrijden volgen. Bij
eventuele veranderingen zullen de trainers of ploegverantwoordelijken jullie tijdig op
de hoogte brengen.

4. Intern reglement
Gedragscode handbalclub Don Bosco Gent
Wij zijn een handbalclub met meer dan 250 leden. We hebben senioren- en
jeugdploegen, heren- en damesploegen. De handbalsport op zich is belangrijk, maar we
vinden het minstens even belangrijk dat alle leden zich goed voelen in de club. Als
iedereen voldoende respect toont voor de ander, werken we samen aan een warme
club waar leden, trainers, bestuur, ouders en supporters zich welkom voelen.
Om duidelijk te maken wat wij verstaan onder “respect voor de ander”, hebben wij
deze gedragscode opgesteld:
-

Jeugdspelers
Handbal is een ploegsport. Dat betekent dat we minstens 7 spelers nodig
hebben om een wedstrijd te spelen en liefst een beetje meer om de trainingen
zo leuk en leerzaam mogelijk te maken:
•
Wees op tijd op training en op de wedstrijden
•
Laat zo snel mogelijk weten wanneer je kan komen en wanneer niet.
Verwittig zeker de trainer wanneer je er niet kan zijn.
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•
Studies gaan voor op handbal, maar als je je schoolwerk op voorhand
goed organiseert en niet te veel bezig bent met TV, computer of playstation, kan
je misschien meer aanwezig te zijn?
Goed handballen is belangrijk, maar we willen ook een sympathieke ploeg zijn
•
Heb respect voor het materiaal. Berg ballen en ander materiaal na de
wedstrijden en trainingen goed op. En laat de kleedkamers proper achter.
•
Wees beleefd tegen de tegenstander en ook tegen de scheidsrechters.
Denk eraan dat scheidsrechters ook fouten kunnen maken, net zoals spelers.
•
Onsportiviteit van een ander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
•
Pestgedrag wordt niet getolereerd!
•
Probeer positief te zijn tegen iedereen. Niet iedereen heeft evenveel
handbaltalent en niet iedereen kan je beste vriend zijn. Maar als we allen
samenwerken, zullen we zeker veel handbalplezier hebben.
•
Winnen is leuk, maar er kan maar 1 winnaar zijn. Als je verloren hebt,
kop op! Steek zeker niet de schuld op je medespelers of op de scheids. Iedereen
doet zijn best.
Handbal doen we als hobby en voor ons plezier. Narigheid vermijden we liefst.
•
•
-

Kom niet aan de bezittingen van iemand anders.
Laat waardevolle spullen niet in de kleedkamer.

Trainers
Als trainer ben je een voorbeeld voor de spelers. Het is dan ook belangrijk dat je
zelf:
•
op tijd komt op training en op de wedstrijden, in trainingspak.
(trainingen: min 5 minuten voor de start, wedstrijden, min 45 min voor de start)
•
niet voortdurend sakkert op de scheidsrechters. Scheidsrechters zijn ook
maar mensen en maken dus ook fouten.
•
geen alcohol drinkt (of toch zeker niet te veel) en niet rookt in het bijzijn
van jongeren en zeker niet op het veld of in de kleedkamer.
•
het materiaal van de club en van de zaal met het nodige respect
behandelt.
Ruim op na iedere training en iedere wedstrijd, en vraag hierbij de spelers om
hulp.
•
laat de smartphone in je zak zitten tijdens de sportactiviteit, tenzij je iets
moet opzoeken dat rechtstreeks met de activiteit te maken heeft.
Een trainer kan een speler “maken of kraken”.
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•
Ook wie minder getalenteerd is, heeft recht op spelplezier. Als de
“mindere goden” afhaken, blijven we over met een handvol vedetten. Gun
daarom iedereen de nodige speelminuten en complimenteer iedereen op tijd en
stond.
•
Maak geen enkel kind belachelijk.
•
Om een speler goed te kunnen begeleiden, is het nodig om je regelmatig
bij te scholen. De club organiseert bijscholingen, wees aanwezig!
Een trainer is een vertrouwenspersoon, maak er geen misbruik van.
•
Wees niet té familiair met jongeren waarmee je werkt. Houd een gezonde
afstand. Een aanraking kan, maar wees er van bewust dat een opgroeiende
jongere hier anders mee kan omgaan dan het bedoeld is.
•
Wanneer een jongere of een ouder een bezorgdheid of probleem
aankaart, neem dat serieus en ga eventueel te rade bij vertrouwenspersoon,
bestuur of ploegverantwoordelijke.
•
Wees alert op pestgedrag binnen je ploeg en bespreek het met pester en
gepeste.
-

Ouders
Handbal is een ploegsport. Dat betekent dat we minstens 7 spelers nodig
hebben om een wedstrijd te spelen en liefst een beetje meer om de trainingen
zo leuk en leerzaam mogelijk te maken. Daarom:
•
als uw kind niet kan komen naar training of wedstrijd, meld dat zo snel
mogelijk (of laat uw kind dat melden)
•
Op verplaatsing spelen kan niet zonder vervoer. De club verwacht van de
ouders dat iedereen om beurt eens rijdt voor een uitwedstrijd.
•
Voor iedere wedstrijd zijn er ook tafelofficials nodig. Daarvoor wordt
jaarlijks een korte opleiding georganiseerd (halve dag). We stimuleren alle
ouders om deze opleiding te volgen en daarna in een beurtrol de "tafel te doen.”
Immers vele handen maken licht werk.
In de club zijn er heel wat mensen actief om het mogelijk te maken dat uw kind
handbalt. Dat zijn allen vrijwilligers die enorm veel van hun vrije tijd besteden
aan de handbalclub.
•
Heb respect voor de ploegverantwoordelijke en antwoord zo snel
mogelijk op vragen of mails. Een “ik kan niet komen/ helpen/ voeren” is nog
altijd beter dan geen antwoord. Op die manier vermijdt u ook dat uw mailbox
vol komt te zitten met 20 keer dezelfde mail.
•
De acties die de club organiseert (kerstrozenverkoop, eetfestijn,
jeugdtornooi), zijn broodnodig om financieel rond te komen. Verleen uw steun
in de mate van het mogelijke.
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•
Houd u aan de afspraken die gemaakt zijn binnen de ploeg van uw kind.
Als u op het schema staat om voor vervoer te zorgen, probeer die momenten
vrij te houden. Als u niet kan rijden, zorg dan zelf voor vervanging.
De jeugdspelers komen handballen voor hun plezier. Dat is het
allerbelangrijkste:
•
Kom regelmatig eens supporteren voor uw kind. Kinderen vinden het tof
dat ouders interesse tonen in hun sport.
•
Als u komt supporteren, moedig dan aan en supporter positief. Schelden
•
op de scheidsrechter helpt niet voor een goede sfeer tijdens de wedstrijd.
•
Leer je kind dat eerlijkheid en inzet belangrijker zijn dan winnen. Zo blijft
handbal leuk, ook al verliest de ploeg.
•
Als je kind zich niet goed voelt in de ploeg, spreek gerust de trainer aan.
-

Senioren spelers
Onthou dat jullie een voorbeeld zijn voor onze jeugdspelers en een uithangbord
voor de club.
•
Wees gemotiveerd op training en wedstrijd, en toon dit ook.
•
Toon fairplay en sportiviteit op en naast het veld ten opzichte van
spelers, scheidsrechters en supporters
•
Heb respect voor de club, zijn vrijwilligers en het materiaal

-

Bestuur
Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het beleid en de kwalitatieve
beleving binnen de club
•
•
•
•
•
•
•

-

Luister niet enkel naar elkaar, maar ook naar trainers, leden, ouders
Probeer via gekwalificeerde lesgevers de kwaliteit te garanderen
Zorg ervoor dat elk individu zich goed voelt in de club
Wees aanspreekbaar voor alle problemen
Stimuleer fair-play
Stel duidelijke regels en afspraken op
Duid een vertrouwenspersoon aan binnen de club

Vertrouwenspersoon:
Iedereen moet zich veilig voelen binnen de club. Elke vorm van ongewenst
gedrag, pesten of discriminatie hoort niet thuis binnen HC DBG.
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Ben je zelf slachtoffer, of ben je getuige van grensoverschrijdend gedrag
signaleer dit dan aan je trainer/ploegverantwoordelijke/het bestuur. We
werken er aan om binnen de club een vertrouwenspersoon aan te stellen waar
je altijd terecht kan en die je zal helpen om deze situatie aan te pakken.
-

Sanctionering
Met het ontvangen van deze gedragscode, verklaar je je akkoord met de regels
van de club. Als je je niet aan de regels houdt, zal de club de nodige sancties
moeten treffen. Allereerst zal je aangesproken worden op je gedrag. Bij erge of
hardnekkige overtredingen kan er overgegaan worden tot schorsing bij
wedstrijd of training, in een (hopelijk nooit voorkomend) uitzonderlijk geval tot
uitzetting uit de club.

5. Activiteiten kalender
Jullie kunnen alle activiteiten van de club volgen via de site en facebookpagina.
Als de datums naderen ontvangen jullie vanzelfsprekend nog de nodige info per mail.

6. Veelgestelde vragen
-

Wat te doen bij een blessure of ongeval?
Bij een blessure of ongeval zal je een aangifte moeten doen bij Ethias
verzekeringen. Hiervoor dien je een specifiek formulier in te vullen, dat je kan
bekomen via de trainer, op het secretariaat of dat je kan downloaden op de site.
Dit formulier, met de nodige medische vaststellingen bezorg je dan aan Koert
onze secretaris. Hij zal de aangifte verder afwerken en jullie op de hoogte
houden van het verdere verloop en handelen.

-

Mag ik een vriendje meebrengen naar training?
Ten allen tijde kunnen nieuwe leden instappen. Iedereen krijgt de kans om een
3-tal proeftrainingen te volgen, waarna je gevraagd zal worden je in te
schrijven.

-

Wat als ik niet naar training kan komen?
We vragen aan onze spelers een maximale aanwezigheid op training. Moet je
echter eens verstek laten gaan, ben je ziek of gekwetst dan vragen we je om
tijdig via de geijkte kanalen je trainer hiervan te verwittigen. Volg hiervoor de
persoonlijke afspraken die je trainer met jou en je groep zal maken.
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7. Nuttige links
-

www.handbal.gent
www.handbal.be
www.handbaloostwest.be
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8. Strookje voor helpende handen
Wil je graag wat meer doen voor de club? We hebben een hele waslijst aan taakjes
groot en klein die nodig zijn om onze club draaiende te houden. Misschien zit er wel
iets in dat jou op het lijf geschreven is of misschien heb je een nieuw
idee/inzicht/droom…
Op die manier kunnen jullie een steentje bijdragen in de organisatie en jezelf meer
betrekken bij je hobby/de hobby van je kinderen. Tevens wordt je zo ten volle
opgenomen in de warme handbalfamilie die onze club is.

Vul daarom onderstaand strookje af en bezorg het aan je ploegverantwoordelijke of
stuur een mailtje naar de vrijwilligerscoördinator of het secretariaat.

Ik, ………………………………………………………., ondergetekende als speler/ouder van de
………………………………… voel mij aangesproken om als vrijwilliger voor Handbalclub
Don Bosco mij in te zetten voor de club.
Ik heb interesse om te helpen
-

als tafel official

-

als mede organisator van evenementen

-

als scheidsrechter

-

om lid te worden van een bepaalde cel/rvb

-

om te helpen in zoektocht naar nieuwe sponsors

-

………………………………………………………………………..

Jullie kunnen me hiervoor steeds contacteren via …………………………………..(tel) of
…………………….(email)
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