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Inleiding 

Bij een vereniging behoren ook clubregels. Deze clubregels zijn met name bedoeld om nieuwe 
leden kennis te laten maken met de algemene regels binnen onze vereniging. Wij verwachten 
dan ook dat (ouders van) nieuwe leden deze regels zorgvuldig doorlezen alvorens het 
aanmeldingsformulier in te vullen. De informatie in deze handleiding is met zorgvuldigheid 
samengesteld. Niettemin kunnen er onduidelijkheden zijn of punten niet voldoende duidelijk 
genoemd zijn. Graag verwachten wij hierover de input en reacties van leden om de clubregels 
zo compleet mogelijk te maken. 

1. Termen  

VC Volt  Volleybal Club (VC) Volt 
DB  Dagelijks Bestuur 
AB  Algemeen Bestuur  
TC  Technische Commissie 
Nevobo Nederlandse Volleybalbond 

2. Algemeen 

Het Huishoudelijk Reglement en de Clubregels zijn op te vragen bij het Secretariaat via onze 
site: www.vcvolt.nl. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop 
volgend jaar en is onderverdeeld in de volgende kwartalen: 
1ste kwartaal juli, augustus, september 
2de kwartaal oktober, november, december 
3de  kwartaal januari, februari, maart 
4de  kwartaal april, mei, juni 

 

De club heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van de volleybalsport in 
al zijn verschijningsvormen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

• lid te zijn van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) - hierna te noemen de 
"sportbond" en/of ‘’Nevobo’’ - ; 

• de oefening en training van de leden te verzorgen; 
• deel te nemen aan de door de sportbond georganiseerde of goedgekeurde 

wedstrijden; 
• deel te nemen aan andere georganiseerde wedstrijden; 
• het organiseren van wedstrijden op het gebied van de volleybalsport of andere vormen 

daarvan; 
• de benodigde accommodatie te verzorgen / aan te brengen en in stand te brengen; 

• samenwerking met andere sportverenigingen en gezamenlijk aanbieden van sport, 
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3. Contributie 

De leden en aspirant-leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. Deze 
bijdrage wordt door de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld. De categorieën 
betreffen: 

• Senioren / recreanten (vanaf 18 jaar) 
• Aspiranten en junioren (12 t/m 17 jaar) 
• Mini's (t/m 11 jaar) 

Contributiebedragen worden automatisch verhoogd naar leeftijd en / of speelniveau. De 
contributiebedragen staan vermeld op het aanmeldingsformulier welke ook terug te vinden is 
op de website.  

3.1. Automatische incasso 

Alle financiële afdrachten (inschrijfgeld, contributie, bonds- en kledingbijdrage) worden 
uitsluitend geïnd per automatische incasso. Dit geschiedt in twee termijnen te weten op 30 
september en op 30 november van elk seizoen. Bij eenmalige overschrijvingen moet het 
bedrag uiterlijk 1 oktober van elk seizoen volledig zijn overgemaakt. Voor nieuwe leden geldt 
dat er eenmalig € 5,00 extra administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit in overleg 
met de penningmeester. Bij niet tijdige betaling in geval van betaling per eenmalige 
overschrijving / overboeking, dan worden € 2,50 aan herinneringskosten in rekening gebracht. 
Bij weigering of stornering van betalingen per automatische incasso wordt € 2,50 per keer aan 
kosten in rekening gebracht in verband met incassokosten. 

3.2. Restitutie contributie 

Mocht je langdurig ziek of geblesseerd zijn of door een andere reden langdurig niet kunnen 
spelen, dan kun je een verzoek bij de Penningmeester of Secretariaat indienen voor een 
gedeeltelijke restitutie. De hoogte van de restitutie wordt door het bestuur bepaald. Bij 
honorering zal deze in mindering worden gebracht op de betalen contributie van het volgende 
seizoen.  Er zal nooit een contante verrekening plaatsvinden. 

3.3. Niet tijdig betalen contributie 

Als een lid c.q. aspirant-lid binnen 1 maand niet aan zijn financiële verplichtingen heeft 
voldaan, wordt hij door de penningmeester aangemaand. De kosten van aanmaningen worden 
door het bestuur bepaald. Voldoet dezelfde persoon na een tweede aanmaning binnen 1 
maand wederom niet aan zijn geldelijke verplichtingen, dan gaat de vereniging over tot 
invordering via daartoe bevoegde instanties. De uit aanmaningen c.q. invordering 
voortvloeiende onkosten komen voor rekening van de nalatige. 
  

mailto:Secretariaat@vcvolt.nl
http://www.vcvolt.nl/


 

 

Volleybal Club (VC) Volt       IBAN: NL53 RABO 01052120 91 

p/a Putselaarstraat 5a       KVK: 66508444  

5443 NG Haps         E-mail:  Secretariaat@vcvolt.nl 

Tel.:  0485-350092        Internet:  vcvolt.nl  

        

 

4. Aan-, en afmelden van lidmaatschap  

4.1. Aanmelding 

Aanmelden als nieuw lid kan gedurende het gehele seizoen. Hierbij wordt een eenmalig 
inschrijfbedrag van € 5,00 in rekening gebracht. Dit bedrag wordt met de eerste contributie 
geïnd. Aanmelding kan uitsluitend via het aanmeldingsformulier van het betreffende seizoen + 
een actuele digitale pasfoto voor de spelerspas. Het aanmeldingsformulier is samen met de 
clubregels op te vragen via onze website. Indien men gedurende het seizoen lid wordt moet 
minimaal de bondsbijdrage voor het gehele seizoen worden betaald. Verenigingscontributie 
wordt bepaald naar rato van de nog te spelen maanden van het lopende seizoen. 

4.2. Proeflid 

Je kunt 3 keer gratis meetrainen met een team (welk team wordt bepaald in samenspraak 
met en door de TC). De TC of desbetreffende trainer / trainster geeft aan de 
ledenadministratie en secretariaat door dat een nieuw lid zich gaat aanmelden of heeft 
aangemeld. Tijdens of na de proefperiode kun je je volgens bovenstaande procedure 
aanmelden. 

4.3. Afmelding 

Afmelding dient schriftelijk (per e-mail is ook toegestaan) te gebeuren vóór 30 mei van het 
lopende verenigingsjaar. Dit kan of bij het secretariaat of bij de ledenadministratie (e-mail 
adressen via de website).  

Heeft u zich voor deze datum niet afgemeld, dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 
jaar verlengd. De bondsbijdrage voor het gehele seizoen blijft in dit geval verschuldigd.  

Indien u zich tijdens een seizoen als lid afmeldt, bent u over het eerstvolgende kwartaal nog 
verenigingscontributie verschuldigd (in geval de contributie nog niet is geïnd). 
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5. Sportkleding en aanverwante artikelen 

5.1. Algemeen 

Alle wedstrijdtenues (shirt en broeken), trainingspakken, inspeelshirts, sporttassen en 
waterflessen / bidons die door VC Volt (eventueel via sponsoren) ter beschikking worden 
gesteld aan de leden blijven eigendom van VC Volt. Kleding en tassen mogen alleen gebruikt 
worden door de leden bij wedstrijden. Trainingspakken en tassen mogen ook bij 
oefenwedstrijden en/of trainingen gebruikt worden. Elk lid is verantwoordelijk voor de aan 
hem/haar ter beschikking gestelde kleding/tas; bij zoekraken of stuk gaan wordt de nieuwe of 
herstelde kleding/tas in rekening gebracht bij het betreffende lid of team door de 
kledingcommissie. In hoofdstuk 10 wordt in detail ingegaan op het kledingreglement binnen 
VC Volt voor de ter beschikking gestelde materialen.  

5.2. Kleding bijdrage 

Voor de kleding wordt een bijdrage in rekening gebracht via de te innen contributie. De 
hoogte van dit bedrag wordt op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.  
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6. (Vrijwilligers)vergoedingen 

6.1. Algemeen 

VC Volt hanteert als leidraad de belastingregels voor het vergoeden van diensten binnen de 
vereniging van vrijwilligers.  

De belangrijkste regels hierin zijn: 
Lid ≥23 jaar maximaal € 4,50 per uur 
Lid <23 jaar maximaal € 2,50 per uur 
Maximum bedrag € 150,00 per maand en € 1.500,00 per jaar1. 

Naast de onder genoemde vergoedingen kan gedacht worden aan vergoedingen voor het 
structureel draaien van bardiensten of bijvoorbeeld het periodiek schoonmaken van de 
kantine. 

6.2. Vergoedingen voor het geven van trainingen 

Leden die (een) training(en) / coaching verzorgen kunnen voor een vrijwilligersvergoeding in 
aanmerking komen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van leeftijd, opleiding, 
ervaring en uren per week/maand/jaar inzet. De TC maakt hierover, na goedkeuring door de 
Penningmeester, afspraken met de betreffende trainer / coach. De vergoeding wordt alleen 
betaald na het overleggen van het overzicht opkomstregistratie en gemaakte uren per week. 
 

6.3. Vergoeding voor (beroeps)trainers 

Beroepstrainers die (een) training(en) / coaching verzorgen ontvangen een vergoeding. Per 
(beroeps)trainer wordt een “overeenkomst van opdracht” of  “Vrijwilligersovereenkomst” 
opgesteld waarin de rechten en plichten zijn verwoord en welke voldoet aan de wettelijke 
eisen conform de belastingdienst. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van leeftijd, 
opleiding (VT2,3,4,5), ervaring en uren per week/maand/jaar inzet. De TC maakt hierover, na 
goedkeuring door de penningmeester, afspraken met de betreffende trainer / coach. De 
vergoeding wordt alleen betaald na het overleggen van het overzicht opkomstregistratie en 
gemaakte uren per week. 

 

6.4. Scheidsrechtervergoeding 

Leden van VC Volt die in het bezit zijn van een licentie als regioscheidsrechter of nationaal 
scheidsrechter en door VC Volt bij de Nevobo aangemeld zijn om deze wedstrijden te fluiten, 
krijgen een vergoeding voor hun vrijwillige bijdrage.  

Deze vergoeding is opgebouwd uit drie delen te weten: 
- de bijdrage van de Nevobo (€ 10,00 per gefloten wedstrijd) 
- de reiskosten vergoeding door de Nevobo (€ 0,19 / km) 
- de eigen bijdrage van VC Volt (€ 10,00 per gefloten uitwedstrijd) 
Opmerking: indien in de toekomst blijkt dat er en tekort aan eigen (vrijwillige) scheidsrechters 
dreigt te ontstaan, zullen extra kosten worden opgevoerd naast het te betalen 
contributiebedrag. Hierover wordt u in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op de 
hoogte gehouden.   

  

 
1 Het kabinet is voornemens die bedrag per 1-1-2019 te verhogen naar € 1.700,00 per jaar 
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7. Opleidingen 

7.1. Algemeen 

VC Volt streeft ernaar om met zoveel mogelijk eigen leden de vereniging draaiende te houden 
en op prestatief niveau mee te draaien in het volleybal. Daarom wil VC Volt een financiële 
bijdrage leveren aan leden die een opleiding willen volgen. Hieraan zijn echter regels 
verbonden. 

7.2. Trainersopleiding 

Eigen leden kunnen op aanvraag een trainersopleiding via de Nevobo volgen. Het volgen van 
een trainersopleiding dient in overleg met de TC te worden besproken. Indien 
overeenstemming is bereikt tussen het lid en de TC om de opleiding te volgen verbindt het lid 
zich aan de volgende voorwaarden: 

• VC Volt voldoet de totale opleidingskosten aan de Nevobo 
• Indien subsidie van toepassing is van de Nevobo, dan komt de subsidie toe aan VC Volt 
• het lid blijft, na het behalen van het diploma / certificaat, minimaal drie jaren lid van VC 

Volt  
• het lid geeft in deze drie jaren elk jaar training aan minimaal één team (afhankelijk van 

opleiding) van VC Volt   
• indien het lid om redenen vóór het verstrijken van deze periode opzegt als lid van VC 

Volt, dan worden de opleidingskosten (of een deel hiervan) terug gevorderd, zoals 
onderstaand aangegeven: 

o bij vertrek direct na het behalen van het diploma de totale opleidingskosten  
o bij vertrek binnen één jaar na het behalen van het diploma 2/3 deel van de 

opleidingskosten 
o bij vertrek binnen twee jaar na het behalen van het diploma 1/3 deel van de 

opleidingskosten 
 

7.3. Scheidsrechteropleiding 

Scheidsrechteropleidingen (via de Nevobo) worden compleet vergoed door VC Volt. Het volgen 
van een scheidsrechteropleiding dient in overleg met de arbitragecommissie van VC Volt te 
worden besproken. Na overeenstemming tussen het lid en de arbitrage commissie om de 
opleiding te volgen verbindt het lid zich aan de volgende voorwaarden: 

• VC Volt voldoet de totale opleidingskosten aan de Nevobo 
• Het lid blijft, na het behalen van het diploma / certificaat, minimaal drie jaren lid van VC 

Volt 
• het lid fluit thuis- en of uitwedstrijden (afhankelijk van opleidingsniveau) bij VC Volt of  

andere verenigingen volgens het  vooraf door de arbitrage commissie opgestelde 
scheidsrechtersschema (aantal kan variëren tussen 1 en … wedstrijden) 

• indien het lid om redenen vóór het verstrijken van deze periode opzegt als lid van VC Volt, 
dan worden de opleidingskosten (of een deel hiervan) terug gevorderd, zoals onderstaand 
aangegeven: 

o bij vertrek binnen 6 maanden direct na het behalen van het diploma de totale 
opleidingskosten  

o bij vertrek binnen één jaar na het behalen van het diploma 2/3 deel van de 
opleidingskosten 
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o bij vertrek binnen twee jaar na het behalen van het diploma 1/3 deel van de 
opleidingskosten 

 

7.4. Rayon – regio training 

Jaarlijks worden door de Nevobo rayon trainingen georganiseerd. Dit houdt in dat (talentvolle) 
jeugdleden extra trainingen (meestal op de zondagochtend) kunnen volgen. Het aantal 
trainingen is ongeveer 20 stuks. Uiteraard gaat hier een selectietraining vooraf. Jeugdleden 
kunnen zich hiervoor inschrijven via VC Volt. Het volgen van een rayon training dient in 
overleg met de TC jeugd van VC Volt te worden besproken. Na overeenstemming tussen het 
lid en TC jeugd om de training te volgen verbindt het lid zich aan de volgende voorwaarden: 

- VC Volt voldoet de totale opleidingskosten aan de Nevobo 
- het lid betaalt de opleidingkosten (ca. € 210,00) in het betreffende seizoen terug aan VC Volt 
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8. Overige clubregels 

8.1. Bar-, kantinedienst 

Elk lid wordt geacht zich waar mogelijk, al dan niet gevraagd, in te zetten als vrijwilliger en zo 
zijn of haar steentje bij te dragen aan een gezellige, familiaire en sportieve sfeer binnen VC 
Volt. Het inroosteren voor de bardienst gaat via de Kantine Commissie. Alle leden vanaf 18 
jaar worden hiervoor aangeschreven en dienen in het bezit te zijn van het certificaat NOC*NSF 
Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het 
behalen van het certificaat en aan het behalen van dit certificaat zijn geen kosten verbonden. 
De mogelijkheid tot het behalen van het certificaat staat op de website. 
http://www.nocnsf.nl/iva  

8.2. Zaalwacht taken en coordinatie 

Elk lid wordt geacht zich waar mogelijk, al dan niet gevraagd, in te zetten als vrijwilliger en zo 
zijn of haar steentje bij te dragen aan een gezellige, familiaire en sportieve sfeer binnen VC 
Volt. Het inroosteren voor de zaalwacht taken, zoals fluiten in eigen zaal bij jeugdwedstrijden 
of tellen gaat via wedstrijdzaken. Alle leden ouder dan 18 jaar en zonder vaste taak worden 
hiervoor aangeschreven. Tellen kan ook ingedeeld worden voor leden jonger dan 18 jaar. De 
zaalwacht regels voor de Laco Sportcentrum en de Kloosterhof zijn terug te vinden op de 
website van VC Volt. De zaalwacht coordinator zal toezien op het naleven van de geplande 
zaalwacht taken. 

8.3. Boetes 

Wanneer een lid een boete ontvangt van de Nevobo bv. voor wangedrag tijdens de 
competitiewedstrijd, geen geldige legitimatie, niet op komen dagen als scheidsrechter, etc, 
dan zal de boete ten laste komen van het betreffende lid. Bij het niet tijdig betalen van de 
boete (ook bij een automatische incasso n.a.v. “storneringen”) is de vereniging gerechtigd € 
15,00 administratiekosten in rekening te brengen. 

8.4. Gebruik van materialen (bv ballen en netten) 

De materialen worden door VC Volt in bruikleen gegeven aan de leden voor gebruik in de 
verschillende sporthallen. Er wordt van ieder lid verwacht met respect gebruik te maken van 
deze middelen. Onverantwoord gebruik, beschadiging of vervreemding van materialen wordt 
in rekening gebracht bij het betreffende lid. Het is niet toegestaan zonder toestemming vooraf 
van het Dagelijks Bestuur middelen mee te nemen naar buitentoernooien ed.  

8.5. Trainingen rondom nationale feesten 

VC Volt hanteert als beleid dat er in de week tussen kerst- en oud en nieuw niet getraind 
wordt op alle trainingslocaties. Gedurende de volgende dagen wordt er niet getraind: 

- Donderdag en vrijdag van het Kloosterfeest in Beers 

- Sinterklaas avond 

- 1e en 2e kerstdag en 1 januari 

- Maandag en dinsdag van de Carnavalsvakantie 

- 2e Paasdag 

- Hemelvaartsdag en de vrijdag na Hemelsvaart 

- 2e Pinksterdag 
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- Koningsdag en indien Koningsdag op een donderdag valt, de vrijdag erna ook 

8.6. Trainingen in mei, juni en juli 

VC Volt hanteert als beleid dat er tot en met 30 april van het lopende volleybalseizoen door 
alle teams (jeugd, senioren en recreanten) getraind kan worden. Voor de maand mei wordt er 
in principe nog maximaal 1 x getraind per team. Voor de maand juni wordt er in principe niet 
getraind, tenzij op voorhand afspraken gemaakt zijn over trainingsavonden, trainingstijden, 
trainersvergoedingen etc. met de TC. De communicatie verloopt via de TC. In de maand juli 
wordt er niet getraind. 

8.7. Trainingen tijdens reguliere schoolvakanties 

VC Volt hanteert als beleid dat er gedurende de reguliere schoolvakanties  niet getraind wordt 
in de sporthallen: Het Merlet, de Waaij en het Startblok. Alle mini teams trainen ook niet 
tijdens de reguliere schoolvakanties.  

8.8. Roken & nuttige van alcoholische drank buiten de kantine 

Het is ten strengste verboden te roken in de sporthal. Voor de ingang van de sporthal is een 
asbak en verzoek daar je sigaret of sigaar te doven voor je de sporthal betreedt. Het is, op 
sancties van de Gemeente Cuijk, ook streng verboden alcoholische drank te nuttigen buiten de 
kantine. Voor barpersoneel geldt dat er geen alcoholische dranken genuttigd mogen worden 
tijdens de bardienst. 

8.9. Grote Club Actie op basis van vrijwilligheid 

Van alle VC Volt leden wordt “op vrijwillige basis“ verwacht dat zij meehelpen aan de verkoop 
van de Grote Club Actie loten in welke vorm dan ook, bv per team, individueel zelf verkopen, 
etc. Door middel van deze actie wordt een bijdrage geleverd aan het genereren van extra 
inkomsten voor VC Volt. De organisatie rondom de Grote Club Actie wordt verzorgd door de 
Activiteiten Commissie. 

8.10. Toernooien voor jeugd (ABC / Mini’s) 

VC Volt hanteert als beleid dat jeugd- en miniteams eventueel voor een inschrijfgeld-
vergoeding in aanmerking kunnen komen. De TC maakt hierover, na goedkeuring door de 
penningmeester, afspraken met het betreffende team. 

8.11. Ledenadministratie 

Een betrouwbare en actuele ledenadministratie is voor VC Volt van enorm belang. Wanneer er 
iets in jouw privé situatie verandert, dan is ieder lid zelf verantwoordelijk deze mutatie direct 
door te geven aan de ledenadministratie (e-mail adres via onze website). Denk hierbij 
minimaal aan jouw adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en gsm-nummer.  
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9. Gedragsregels 

Voor ieder lid is het van belang te weten hoe zaken bij VC Volt zijn geregeld en welk gedrag 
van hem/haar wordt verwacht. VC Volt is een vereniging waarin op alle niveaus kan worden 
gevolleybald en waarbij wederzijds respect hoog in het vaandel staat. De trainers, coaches 
en/of begeleiders maken met het team voor aanvang van het nieuwe seizoen afspraken. 
Hieronder zijn er algemene regels die voor ieder lid van de vereniging gelden: 
 

• Als speler ben je op de afgesproken tijd omgekleed in de zaal aanwezig, zodat 
trainingen en wedstrijden op tijd kunnen beginnen. Grofweg houdt dit in minimaal vijf 
minuten voor een training, minimaal een half uur voor een wedstrijd (in verband met 
inspelen). 

• Omgekleed houdt in: met fatsoenlijke schoenen, een korte broek en T-shirt. 
Kniebeschermers zijn wenselijk, maar niet verplicht. Een trainingspak mag uiteraard, 
maar dat gaat tijdens de training en wedstrijd uit.  

• Mobiele telefoons in de zaal zijn uit den boze. Tijdens de training of wedstrijd zit je 
mobiele telefoon in je sporttas, uitgeschakeld of op stil. Je laat je telefoon tijdens het 
volleyballen met rust. 

• Zorg ervoor dat wanneer je de zaal betreedt wedstrijden en trainingen die aan de gang 
zijn niet worden gestoord. Ballen blijven in de ballenwagen en je blijft aan de zijkant 
van de zaal. 

• Tijdens de trainingen en de wedstrijden maak je alleen gebruik van de kleedkamer die 
is toegewezen. Verblijf in andere kleedkamers is uit den boze. 

• Je blijft altijd van andermans eigendommen af. 

• Probeer altijd aanwezig te zijn bij een training of wedstrijd. Afmeldingen alleen zeer 
gegronde reden vooraf melden bij trainer. Afmelden gebeurt persoonlijk rechtstreeks 
bij de trainer en / of coach, behalve als daar in overleg met de trainer andere 
afspraken over zijn gemaakt. Afmelden via de groepsapp is “not done” 

• Zonder afmelden afwezig of ernstig te laat zijn op de training, betekent dat de 
eerstvolgende wedstrijd als wisselspeler wordt begonnen. Bij herhaalde afwezigheid 
(meer dan 2 maal) worden de ouders via de coördinator op de hoogte gesteld. 

• Zonder afmelden afwezig zijn bij de wedstrijd, betekent dat je de volgende wedstrijd 
verplicht aanwezig bent, maar niet meespeelt. 

• Je vertoont goed, normaal en sportief gedrag. Ontoelaatbaar gedrag (bijv. geweld, 
schelden, intimidatie en vernielingen etc.) zowel onderling als naar de tegenpartij of 
wedstrijdleiding zal worden aangepakt. Van jeugdspelers die zich schuldig maken aan 
wangedrag, vandalisme of onsportief gedrag, zullen de ouders op de hoogte worden 
gebracht. 

• Wanneer de trainer/coach uitleg geeft, luister je. Dat betekent geen onderlinge 
gesprekken, niet met de bal spelen en wanneer de trainer daarom vraagt snel bij 
elkaar komen. Van onze spelers wordt een actieve, leergierige houding verwacht. 
Oefeningen worden zonder discussie geconcentreerd en volgens aanwijzingen van de 
training uitgevoerd. 

• Er wordt bij VC Volt netjes met de materialen omgesprongen. Dat geldt voor de ballen 
en netten, maar ook voor alle andere materialen in en om de sporthal en de 
kleedkamers. Volleyballen zijn niet bedoeld om mee te voetballen, netten dienen niet 
om in te hangen.  

• Iedereen helpt aan het begin en einde van de training met het klaarzetten, dan wel 
opruimen van de benodigde materialen. 
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• Roken in de kleedkamers en in de zaal is ten strengste verboden. 
• Geef na afloop van de wedstrijd altijd je tegenstanders de hand. 
• De aanvoerder bedankt de scheidsrechter en de aanvoerder van de tegenpartij. 
• De scheidsrechter is altijd de baas, ook al ben je het met zijn of haar beslissing niet 

eens. 
• Definitief weggestuurd worden tijdens de training of de wedstrijd van een jeugdspeler, 

betekent dat je ouders op de hoogte gesteld worden en dat er sancties worden 
genomen. 

• Oudere spelers hebben een voorbeeldfunctie richting onze ABC jeugd en mini’s 
• VC Volt heeft overeenkomsten met meerdere trainingslocaties in het Land van Cuijk. 

Wij gaan er vanuit dat je respectvol met de materialen omgaat als het ware het je 
eigen materialen zijn. 

• De Nevobo verandert ieder jaar een aantal spelregels. VC Volt zal zorgdragen dat de 
gewijzigde spelregels onder de leden worden verspreid en zorg ervoor dat je deze ook 
kent. De scheidsrechters hanteren deze nieuwe regels ook en mogen verwachten dat 
de leden van VC Volt deze ook kennen. Dit voorkomt vervelende situaties tijdens de 
wedstrijden. 
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10. Kledingreglement 

 

Club / Wedstrijdtenue 
• VC Volt stelt aan alle competitie spelende teams correcte en uniforme wedstrijdshirts en 

broeken beschikbaar.   

• Het clubtenue bestaat uit een blauw / oranje shirt met borst en rugnummer en naam van 

VC Volt, al dan niet met een sponsoropdruk op de voorkant en een wedstrijdbroek in het 

zwart. 

• De Kleding Commissie beheert de wedstrijdshirts / broeken en de wedstrijdshirttassen. De 

Kleding Commissie neemt aan het eind van ieder volleybalseizoen alle shirts met 

bijbehorende tas in en reikt deze aan het begin van het nieuwe seizoen weer uit.  

• Alle shirts blijven eigendom van VC Volt totdat deze uit roulatie genomen worden. De 

Kleding Commissie bepaalt in overleg met het Dagelijkse Bestuur wat er met de uit 

roulatie genomen kleding gebeurt. De wedstrijdshirttassen blijven eigendom van VC Volt 

• Elk competitie spelend lid krijgt van de Kleding Commissie een shirt met nummer 

toegewezen en is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar shirt. Onderling wisselen van shirts 

moet gemeld worden bij de Kleding Commissie.  

• Ieder team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de wedstijdshirttas. Bij de mini’s geldt dat 

het gehele team en hun ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor de wedstrijdshirttas 

én alle shirts van het team. Bij verlies van de tas (plus wedstrijdshirts) worden de kosten 

verhaald op het hele team.  

• Wedstrijdshirts mogen uitsluitend tijdens competitie- en oefenwedstrijden, trainingen, 

promotieactiviteiten, huldigingen e.d. gedragen worden. Voor gebruik tijdens andere 

gelegenheden buiten VC Volt, is vooraf toestemming van de Kleding Commissie nodig. 

• De Kleding Commissie beheert de wedstrijdshirts ten hoeve van buitentoernooien. Op 

verzoek kan een wedstrijdtenue geleend worden. 

• Er mogen op de wedstrijdshirts geen teksten of andere uitingen worden aangebracht. 

• In de wedstrijdshirtstassen zitten wasvoorschriften. Deze dienen strikt te worden 

opgevolgd en de wedstrijdshirts worden gezamenlijk gewassen. Leden nemen de 

wedstrijdshirts niet individueel mee naar huis. Indien door het niet in acht nemen van de 

voorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen 

of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Dit ter 

beoordeling van de Kledingcommissie. 

• Indien tijdens gebruik schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct bij de Kleding 

Commissie te worden gemeld. Voor schade aan kleding die tijdens een wedstrijd is 

ontstaan, zal een lid niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of 

grove onachtzaamheid. Dit ter beoordeling van de Kleding Commissie. 

• Verlies van een wedstrijdshirt dient direct te worden gemeld bij de Kleding Commissie.  De 

kosten worden verhaald op het lid aan wie het shirt is uitgereikt (op basis van 

rugnummer). Met omwisselingen die bij de Kleding Commissie zijn doorgegeven, wordt 

rekening gehouden.  Na betaling van het vermiste/beschadigde shirt aan de Kleding 
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Commissie, krijgt men een ander gelijkwaardig wedstrijdshirt in bruikleen. Pas hierna is 

men weer speelgerechtigd.   

• Aan het eind van het volleybalseizoen dient de aanvoerder/aanvoerster of ouder/verzorger 

bij de mini’s er voor te zorgen dat de tas en alle wedstrijdshirts schoon worden ingeleverd 

bij de Kleding Commissie. Wanneer aan het einde van het seizoen of gedurende het 

seizoen blijkt dat er wedstrijdshirts ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van 

niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten alsnog in rekening gebracht 

bij het lid aan wie het wedstrijdshirt is uitgereikt, of bij het desbetreffende mini team. 

 

Trainingspakken, tassen en bidons  

• De Kleding Commissie beheert de uitgifte en inname van trainingspakken, sporttassen en 

bidons. Leden die afscheid nemen van VC Volt dienen alle ter beschikking gestelde 

materialen in te leveren bij de Kledingcommissie.  

• Voor bruikleen en gebruik van trainingspakken, tassen en bidons gelden de volgende 

regels: 

• De kosten van het trainingspak, de sporttas en/of de bidon komen voor rekening van VC 

Volt en blijven eigendom van VC Volt. 

• Elk lid of team waaraan een trainingspak, sporttas en/of bidon wordt uitgereikt, is verplicht 

vooraf een document te ondertekenen, waarin staat dat men verklaart deze attributen te 

hebben ontvangen, hiermee zorgvuldig om te gaan, en aan het einde van het seizoen 

direct weer in te leveren. Voor leden onder de 18 jaar is een handtekening van de 

ouder/verzorger noodzakelijk. 

• Het is niet toegestaan het trainingspak, de sporttas en/of de bidon uit te lenen aan 

derden. 

• De leden dienen zorgvuldig met het trainingspak, de sporttas en/of bidon om te gaan. 

Verlies of beschadiging dient zo snel mogelijk gemeld te worden bij de Kleding Commissie, 

zodat zij actie kunnen ondernemen. Vervanging of reparatie bij verlies of schade door 

onzorgvuldig gebruik, komt voor rekening van het lid.   

• Het trainingspak, de sporttas en/of de bidon dient op eerste verzoek van de 
Kledingcommissie direct en in goede staat en schoon te worden ingeleverd. Indien een lid 
zijn/haar lidmaatschap opzegt, of naar een ander team verhuist, dan dient hij/zij het 
trainingspak, de tas en/of de bidon direct op eigen initiatief in te leveren.  
 

• Het is niet toegestaan zelf teksten, logo’s of andere uitingen aan te brengen op het 

trainingspak, de sporttas en/of de bidon. 

De bidons worden door de aanvoerder van het team beheerd (mee naar huis genomen) en 

niet achter gelaten in de kantine of andere locaties. De bidons worden geregeld 

(desgewenst op basis zelf te bepalen roulatie schema) in de vaatwasser schoongemaakt 

op voorkoming van bacteriën .  

• Het trainingspak, de sporttas en/of de bidon dienen verplicht gedragen/gebruikt te worden 

bij: 

a. oefen-, competitie-, regiobeker- en NOJK-wedstrijden; 
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b. toernooien, zowel binnen als buiten, indien men deelneemt namens VC Volt. 

Tijdens wedstrijden wordt er niet in de trainingspakken gespeeld.  

 

• Trainingspakken, sporttassen en bidons mogen niet gebruikt worden bij andere 

gelegenheden dan eerder vermeld, zonder toestemming vooraf door de Kleding 

Commissie. Indien geconstateerd wordt dat de trainingspakken, tassen en/of bidons 

anders dan eerder vermelde activiteiten worden gebruikt, dient het betreffende lid dit op 

1e aanzegging van de Kleding Commissie of het bestuur te corrigeren. Bij een 2e 

overtreding wordt het trainingspak, de sporttas en/of de bidon ingenomen. 

• Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het Dagelijkse Bestuur van VC Volt. 

11. Aanmeldingsformulier 

Het aanmeldingsformulier staat op de website van VC Volt. Dit mag digitaal worden ingevuld 
maar moet handmatig worden ondertekend inclusief een digitale pasfoto mocht je nog geen 
spelerspas in je bezit hebben. (http://vcvolt.nl/over-vc-volt/lid-worden)  
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WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN GOEDGEKEURDE 
VERSIE VAN OKTOBER 2018  

  

• Paragraaf 8.9: grote club actie op basis van vrijwilligheid 
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