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Inleiding 
 

Beste speelsters en ouders 

Beste trainers en supporters 

 

Het voorbije seizoen, en niet in het minst de laatste maanden, zijn bijzonder druk geweest voor de 

club en het bestuur. 

Niet alleen moesten we afrekenen met de financiële en sportieve gevolgen van een covid-seizoen, of 

beter non-seizoen, we hebben ook onze visie aangescherpt én we zijn gestart met het versterken van 

de jeugdopleiding. Door jeugdcoördinatoren aan te stellen, versterken we de opleidingslijn en de 

consistentie doorheen de hele opleiding. 

Uiteraard hebben we de voorbije maanden de meeste tijd besteed aan het voorbereiden van het 

volgende seizoen: zoeken naar trainers, zalen geregeld krijgen, evenwichtige ploegen samenstellen… 

 

Ook voor onze speelsters is lidmaatschap van DAVOZ niet vrijblijvend. In ruil voor het harde werk van 

bestuur en trainers vragen we dat onze speelsters geëngageerd lid zijn van de club, dat zij zich 

inzetten voor zichzelf en hun team. 

Wat de club verwacht van de speelsters, maar ook van ouders, trainers en bestuursleden is 

beschreven in deze infobundel. Het is een behoorlijk lijvig document geworden dat naast 

engagement en afspraken ook heel wat praktische gegevens bevat, zoals inschrijvingsmodaliteiten, 

verzekering, contactinformatie, privacybeleid…  

 

Namens het bestuur wil ik vragen om deze bundel in de komende dagen of weken eens grondig door 

te lezen. Je krijgt met deze bundel ook een engagementsverklaring waarin je je akkoord verklaart 

met de visie en de waarden van de club, waarin je je engageert om de afspraken na te leven en 

waarin je ook kunt aangeven waarvoor wij je persoonsgegevens mogen gebruiken. Het is de 

bedoeling dat je als speelster, trainer en/of ouder (voor minderjarige speelsters) de 

engagementsverklaring ten laatste op de eerste training van het nieuwe seizoen ondertekend 

terugbezorgt als bevestiging van je engagement. 

 

Namens het bestuur wens ik je alvast een fantastisch volleybalseizoen 2022-23 toe! 

 

Dirk Vanden Bulcke 

Voorzitter DAVOZ  
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Visie 

Ambitie 
DAVOZ wil via een sterke en brede jeugdopleiding het beste uit elke speelster halen en elke 

volleybal(st)er speelgelegenheid geven op het juiste niveau. Daarom wil DAVOZ in zoveel mogelijk 

jeugdcategorieën (U11, U13, U15 en U17) een team in zowel niveau 1 (provinciaal) als niveau 2 

(regionaal) hebben en zo snel mogelijk een seniorenteam in de hoogste provinciale afdeling (niveau 

5) met zoveel mogelijk eigen speelsters. 

Sportclub 
DAVOZ wil als sportclub in de eerste plaats het volleybal promoten en een volleybalopleiding 

aanbieden. Als club organiseren we ons zo goed mogelijk om de combinatie met school en werk te 

vergemakkelijken maar DAVOZ is bovenal een volleybalclub. 

Openheid 
DAVOZ wil als club openstaan voor de inbreng van iedereen die de club en het volleybal in het 

algemeen een warm hart toedraagt. Iedereen die de waarden van onze club onderschrijft, is welkom 

om er deel van uit te maken, ongeacht religieuze of politieke overtuiging, fysieke kenmerken, 

geaardheid of sociale achtergrond. 

Respect 
DAVOZ vindt dat al wie betrokken is bij onze club respect verdient. Gerespecteerd worden betekent 

echter ook respecteren. Wij verwachten dan ook dat onze speelsters, trainers, bestuursleden, 

supporters… respect tonen voor iedereen binnen de club en diens rol, maar ook voor tegenstanders, 

scheidsrechters, bondsvertegenwoordigers én voor de gemeenschap in het algemeen. 

Verantwoordelijkheid 
DAVOZ wil een vereniging zijn waar alle betrokkenen zich engageren om een positieve bijdrage te 

leveren voor het team, de club, het volleybal en de maatschappij in het algemeen. DAVOZ erkent en 

steunt persoonlijke ambities maar die gaan in geen geval voor het team- en clubbelang.  

Verbondenheid 
DAVOZ wil dat iedereen die bij de club betrokken is, trots is om bij de DAVOZ-familie te horen. Wij 

stimuleren dan ook een sterke verbondenheid met medespeelsters, het team en de club in het 

algemeen.  
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Engagement en rol van speelsters en ouders 
Volleybal in club- en competitieverband vergt veel inspanningen: van het bestuur, de trainers, de 

bonden, officials, sponsors en ook van de speelsters zelf. Zij doen dit vrijwillig, met hart en ziel en de 

meesten zonder financiële vergoeding. In ruil vraagt de club een tegenprestatie van speelsters en 

ouders: jouw engagement en respect. 

Volleybal is een teamsport. Je medespeelsters rekenen op jou, zoals jij op hen rekent. Wees een 

teamspeler en respecteer altijd de gemaakte afspraken. 

Respecteer je club en je sport 
Wanneer je kiest om lid te worden van DAVOZ, kies er dan ook voor om een betrokken lid te zijn. De 

club doet grote inspanningen om jou te kunnen laten volleyballen. Het is fijn voor alle betrokkenen 

als je ook zelf net dat beetje extra doet om je club vooruit te helpen. 

Vertoon een gezonde sportieve ambitie, sportiviteit en respect, bij wedstrijden maar ook op training 

en bij andere gelegenheden waar je de club vertegenwoordigt. 

• Geef alles op het terrein. Geef blijk van een stevige winnaarsmentaliteit maar op een 

sportieve manier. Supporteren doe je op een positieve manier, vóór je eigen ploeg, en niet 

tégen de tegenstander. 

• Ken de spelregels. Je vindt de Internationale Volleybalregels en het competitiereglement op 

de website van Volley Vlaanderen en Volley West-Vlaanderen. 

• Aanvaard de beslissingen van de wedstrijdleiding. Ook scheidsrechters zijn mensen met maar 

twee ogen, die fouten kunnen maken. Bedenk: het gebeurt bijna nooit dat een 

scheidsrechter meer fouten maakt dan de speelsters. Bij twijfel mag enkel de spelkapitein 

uitleg vragen aan de scheidsrechter. 

• Reageer als speelster nooit op het publiek of op provocaties van de tegenstrever. Wees enkel 

bezig met je eigen wedstrijd. Negatieve uitlatingen vanwege speelsters en supporters zijn uit 

den boze, zowel tegenover teamgenoten, tegenstanders, wedstrijdleiding en supporters. 

• Win waardig en verlies waardig. Begroet voor en na de wedstrijd de scheidsrechter(s), de 

tegenstander en het publiek op een respectvolle, sportieve manier en met opgeheven hoofd, 

ook na een nederlaag. 

Gebruik de juiste uitrusting 

• Sportkledij en -schoenen zijn vanzelfsprekend op trainingen en wedstrijden. Je beslist zelf of 

kniebeschermers en armstukken zinvol zijn. De wedstrijdtenues mogen niet worden gebruikt 

voor trainingen. 

• Draag je een bril? Zorg liefst voor een stevige sportbril. De verzekering vergoedt geen schade 

aan brillen. 

• Lange haren bind je tijdens trainingen en wedstrijden best samen, zodat ze je niet hinderen 

tijdens het spelen. 

• Armbanden, kettingen, ringen, horloges, piercings, … maken géén deel uit van de 

sportuitrusting en zijn in het volleybal zelfs verboden wanneer er een risico bestaat dat ze 

blessures veroorzaken bij jezelf of bij andere speelsters. Vermijd om ze te dragen tijdens 

trainingen en wedstrijden. Trainers en scheidsrechters kunnen beslissen dat ze moeten 

worden uitgedaan. Club en trainers zijn niet aansprakelijk voor blessures veroorzaakt door 

dergelijke accessoires. 
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• Sponsors leggen een pak centen op tafel om jou in een mooie en passende outfit te laten 

spelen. Draag zorg voor je wedstrijdtruitje en -broekje en gebruik ze alleen tijdens 

wedstrijden. Op die manier kan de wedstrijduitrusting netjes de voorziene drie jaar blijven 

meegaan. 

• Het wedstrijdtenue blijft eigendom van de club. Jeugdspeelsters leveren het gekregen truitje 

en broekje na het seizoen weer in. Seniorenspeelsters kunnen de uitrusting bijhouden tot zij 

de club verlaten (als speelster). 

• Heb je een DAVOZ-sweater? Draag die dan om naar de wedstrijd te komen en ook na de 

wedstrijd. Zo zijn we als club herkenbaar en brengen we onze sponsors ook wat meer in 

beeld. 

• We vragen je ook om bij wedstrijden geen gesponsorde kledij of uitrusting te gebruiken die 

niet via DAVOZ is voorzien. We regelen sponsoring op clubniveau en niet op teamniveau om 

sponsors een gelijkwaardige return te geven voor een gelijkwaardige inbreng. 

Draag zorg voor jouw spullen en het sportmateriaal 

• Wanneer de kleedkamer niet op slot kan, houd je best je sporttas met je spullen bij. 

Verzamel de tassen van het team bij het terrein op een plek in het zicht waar ze het spel niet 

hinderen en geen onveilige situaties creëren. De club is niet aansprakelijk bij verlies of 

diefstal. 

• Houd de bank netjes tijdens wedstrijden. Op de bank zijn alleen speelsters en stafleden 

toegelaten, geen kledij of drinkflessen. Bewaar die tijdens de wedstrijd achter de bank op 

een plek waar ze geen risico vormen, ook niet wanneer tijdens de wedstrijd al eens speciale 

maneuvers nodig zijn om een moeilijke bal terug te halen. Afval hoort in de juiste vuilnisbak. 

• Moet er op training materiaal worden klaargezet of opgeruimd? Steek gerust de handen uit 

de mouwen als de trainer het vraagt. 

• Help bij thuiswedstrijden ook om het materiaal op te ruimen als er geen wedstrijden meer 

volgen. Vele handen maken licht werk. Let er ook op dat álle ballen in de juiste ballenkar 

terechtkomen. 

Help de club om de financiën in de zwarte cijfers te houden. 

• Ken je een onderneming die de club of het volleybal in het algemeen een warm hart 

toedraagt en misschien wil sponsoren? Laat dat gerust weten aan het bestuur. We hebben 

elk jaar heel wat centen nodig voor materiaal, trainers, huur van de zalen, wedstrijden… 

• Werk mee aan verkoopacties van de club. Om een volleybalseizoen financieel rond te krijgen, 

zijn heel wat middelen nodig. Ondanks de sponsorinkomsten blijven een aantal 

verkoopacties noodzakelijk. 

• Moet je iets betalen aan de club (bv. lidgeld), betaal dan op tijd. Lukt het even niet? Neem 

contact op met het bestuur om afspraken te maken over latere of gespreide betaling. 

Uiteraard behandelen we dergelijke vragen met de grootste vertrouwelijkheid. 

Zet je dat extra stapje? 

• Geen team zonder coach. De juiste trainers vinden is een van de moeilijkste taken voor het 

bestuur maar misschien hebben we onze toekomstige toptrainer al in eigen rangen. Kun je 

het goed uitleggen en kun je wel overweg met een groep jongedames? Dan ben jij misschien 

wel onze volgende toptrainer!  
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• Geen wedstrijd zonder scheidsrechter. Het lijkt een beetje ondankbaar, hoog en droog op de 

scheidsrechterstoel, maar als ref ben je wel onmisbaar. Voor jeugd- en reservenwedstrijden 

moet de club zelf voor een scheidsrechter zorgen. Misschien wil jij het wel eens proberen? 

De club is ook verplicht om minstens twee officiële scheidsrechters te hebben om 

competitiewedstrijden te fluiten. Vers bloed is altijd welkom. 

• Geen club zonder helpende handen. Vooral op thuiswedstrijddagen maar ook op andere 

momenten kunnen we extra handen gebruiken om alles goed te laten verlopen. Wil je wel 

eens een shift achter de bar doen, de terreinen helpen klaarzetten of een ander werkje 

helpen opknappen?  

• Zie je het zitten om coach, scheidsrechter of vrijwilliger bij DAVOZ te worden? Neem gerust 

contact op met een bestuurslid. We zullen je eeuwig dankbaar zijn. 

Wees een teamplayer 
Wees altijd aanwezig 

• Volleybal is een teamsport waarbij  het team steeds op jou rekent. De trainer steekt veel tijd 

in het voorbereiden van trainingen en wedstrijden. Als speelsters onverwacht afwezig zijn, 

valt heel die voorbereiding al snel in duigen, met frustratie, improvisatie en slechte 

trainingen of wedstrijden tot gevolg. Niet fijn voor de rest van het team. 

Afwezig op training? Houd er rekening mee dat de club aan trainers vraagt om bij 

wedstrijdselectie en opstelling evenveel rekening te houden met inzet als met kwaliteit. 

• Aanwezig zijn betekent ook dat je er mentaal bij bent. Zet als speelster je gsm uit en je 

zorgen opzij tijdens trainingen en wedstrijden zodat je je volledig kunt focussen. 

• Ben je geblesseerd of eens niet geselecteerd? Je maakt wel nog steeds deel uit van het team. 

Probeer daarom zoveel mogelijk aanwezig te zijn op wedstrijden om je team aan te 

moedigen. 

• Komt er toch eens iets tussen, laat dat dan zo snel mogelijk weten aan de trainer via de 

afgesproken kanalen (bellen, een sms, via de Whatsapp-groep, …). Wacht niet tot vlak voor 

de training of wedstrijd, zodat de trainer rekening kan houden met je afwezigheid. Is er echt 

op het laatste moment een probleem, bel dan even. 

• We nodigen ouders uit om massaal aanwezig te zijn op wedstrijden om het team aan te 

moedigen. Voor- en achteraf samen iets drinken en carpoolen bij verplaatsingen versterken 

de teamband. 

Wees altijd op tijd, voor trainingen, wedstrijden, vergaderingen, …  

• Op training: wees minstens 5 minuten voor het startuur helemaal klaar in sportuitrusting. 

Toiletbezoek, intapen, andere voorbereidingen zijn tegen dan allemaal achter de rug. 

• Voor de wedstrijd: wees minstens 30 minuten voor het startuur helemaal klaar voor de 

opwarming, in wedstrijdtenue en met alle voorbereidingen achter de rug. Bij wedstrijden op 

verplaatsing spreekt de trainer met het team af waar en wanneer te verzamelen voor 

vertrek. Heb je een goede reden om rechtstreeks naar een uitwedstrijd te rijden? Bespreek 

dit dan met de trainer. 

Wees altijd sportief 

• De trainer bepaalt de wedstrijdselectie en opstellingen en houdt daarbij rekening met inzet, 

wedstrijdomstandigheden, vaardigheden en speelkansen. Begin je op de bank of word je 

vervangen? Laat het niet aan je hart komen en blijf je team op een positieve manier 

aanmoedigen. Wees op elk moment klaar om in te vallen wanneer het team je nodig heeft. 



 
8 

• In een teamsport als volleybal win je samen en verlies je samen. Aanvaard dat je zelf, je 

medespeelsters en je trainer niet perfect zijn en een slecht moment of zelfs een slechte dag 

kunnen hebben. Blijf elkaar aanmoedigen, steun en help elkaar, op en naast het terrein. 

Zorg voor jezelf 
Het laatste onderdeeltje van dit hoofdstuk maar zeker niet het minst belangrijke: zorg voor je eigen 

lichaam en geest, je gezondheid, welzijn en veiligheid. 

Iedereen leeft natuurlijk haar of zijn eigen leven, maar je fysieke gezondheid is belangrijk. Verzorg je 

goed en wees fit voor wedstrijden en trainingen. 

• Warm goed op voor trainingen en wedstrijden. Dat is de beste manier om blessures te 

vermijden. 

• Draag tijdens het sporten geen juwelen of accessoires waarmee je jezelf of anderen zou 

kunnen blesseren. Volg de instructies van trainer en/of scheidsrechter wanneer zij vragen om 

dergelijke accessoires uit te doen. 

• Raak je tijdens de training of wedstrijd toch geblesseerd? Laat het onmiddellijk aan de trainer 

weten. Forceer je niet – en laat je niet forceren – om verder te spelen zodat je ergere, 

langduriger gevolgen voorkomt. Zie ook het hoofdstuk Verzekering. 

• Ben je buiten het volleybal geblesseerd geraakt of moet je voor langere tijd revalideren? 

Breng zo snel mogelijk je trainer op de hoogte. Ook in dit geval geldt uiteraard: forceer je 

niet. Gezondheid gaat boven alles. 

• Tijdens de trainingen en wedstrijden zijn enkel water en sportdrank toegelaten. In eigen zaal 

kan er steeds drinkwater worden ‘getapt’ in de materiaalberging. Ook op verplaatsing zijn 

meestal waterfonteintjes beschikbaar maar houd er rekening mee dat dat niet altijd het 

geval is. 

• Snoepen en kauwgum kauwen tijdens het sporten zijn uit den boze. Sportvoeding (bv. een 

stukje banaan) tijdens een rustpauze kan natuurlijk wel maar overdrijf niet. 

• Je coach en teamgenoten rekenen op jou voor trainingen en wedstrijden. Wees fit en 

uitgeslapen. 

• Uiteraard accepteren we niet dat je tijdens trainingen en wedstrijden onder invloed bent van 

alcohol of illegale drugs. Denk eraan dat je een voorbeeld bent voor jongere speelsters. 

Illegale drugs gebruiken of verhandelen tijdens of naar aanleiding van activiteiten van de club 

kunnen leiden tot onmiddellijke uitsluiting uit de club. 

Sporten in club-, team- en competitieverband brengt onvermijdelijk een zekere prestatiedruk met 

zich mee. Mentaal welbevinden is dus net zo belangrijk als fysieke paraatheid. 

• Sta altijd met een positieve ingesteldheid op het terrein. Coach je medespeelsters op een 

stimulerende manier.  

• Medespeelsters afbreken of denigrerend behandelen is not done. Pesten is onaanvaardbaar. 

• Trek je niets aan van en reageer niet op provocaties of intimidatie vanwege de tegenstander 

of het publiek. Blijf in je eigen spel. Blijf zelf ook steeds sportief. 

• Heb je het lastig, probeer dat dan met de trainer te bespreken om te zien wat de beste 

oplossing kan zijn om zowel jezelf als het team te beschermen en vooruit te helpen. 

• Raak je er niet uit, dan kun je contact nemen met de teambegeleider of met een van onze 

vertrouwenspersonen. 
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Het is niet ondenkbaar dat er in een groep conflicten ontstaan, met een medespeelster, met de 

coach of iemand anders uit de club.  

• Heb je een probleem met iets wat een teamgenoot of de coach doet of zegt tijdens de 

wedstrijd of de training, ga er dan niet onmiddellijk op in. Laat het team niet in de steek door 

een conflict te laten escaleren. 

• Probeer zo snel mogelijk na de training of na de wedstrijd het conflict onderling open en 

eerlijk te bespreken. Misschien is wat er in het vuur van het spel gebeurde, niet zo bedoeld, 

of is er een begrijpelijke verklaring. Laat het probleem ook niet sluimeren. Hoe sneller er een 

oplossing komt, hoe beter voor de betrokkenen én het team. 

• Als het niet lukt om onderling een oplossing te vinden, schakel dan de trainer in. 

• Is het conflict met de trainer, of geraken jullie er niet uit, vraag dan aan de teambegeleider 

om te helpen.  

• Lukt het nog niet, neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen. 

• Ontstaat er een breder probleem binnen de spelersgroep of tussen de spelersgroep en de 

trainer, dan rekenen we op de teamkapitein om het voortouw te nemen en het probleem 

bespreekbaar te maken, in eerste instantie onderling en met de trainer. Helpt het niet? 

Vraag hulp aan de teambegeleider of een van onze vertrouwenspersonen. Ook hier geldt: 

laat het probleem niet sluimeren. 
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Engagement en rol van de trainer/coach 
Als trainer/coach ben je de eerste verantwoordelijke voor je team. Dat vergt zowel sportief-

technische, organisatorische als interpersoonlijke vaardigheden. Je team op een geloofwaardige 

manier leiden, kan uiteraard alleen maar als je het goede voorbeeld geeft en de verwachtingen die 

de club aan de speelsters en ouders stelt, ook respecteert en ondersteunt. Die verwachtingen staan 

beschreven in het vorige hoofdstuk. 

Als trainer ben je verantwoordelijk voor deze sportief-technische aspecten. 

• De trainer/coach neemt de sportief-technische beslissingen zoals de wedstrijdselectie, de 

opstelling, de manier van spelen, time-outs, wissels en vervangingen, …. Speelsters, ouders, 

bestuur hebben hier geen rechtstreekse inbreng. Alleen de jeugdcoördinator kan hier wel 

een adviserende rol spelen. 

• De club verwacht wel dat de trainer bij haar of zijn keuzes de clubvisie en het opleidingskader 

respecteert: 

o Bij jeugdwedstrijden zijn leer- en speelkansen belangrijker dan winnen. 

▪ Jeugdwedstrijden worden over vier sets gespeeld. In principe speelt elke 

speelster in de wedstrijdselectie dan ook ten minste twee sets. 

▪ Als de spelersgroep te groot is voor een correcte wedstrijdselectie, dan zorgt 

de trainer voor het juiste evenwicht zodat niet steeds dezelfde speelsters uit 

de boot vallen, of in de selectie blijven. 

o Bij jeugdwedstrijden zijn inzet en aanwezigheid op trainingen een even belangrijke 

factor als volleybaltechnische vaardigheden bij het bepalen van wedstrijdselecties en 

startopstellingen. 

• De speelsters hebben recht op een goede trainings- en wedstrijdvoorbereiding vanwege de 

trainer, en op degelijke coaching tijdens de wedstrijden. 

• De trainer is actief betrokken bij het sportieve opleidingsbeleid onder leiding van de 

jeugdcoördinator, is aanwezig op de trainersvergaderingen en volgt minstens de opleidingen 

die nodig zijn om de trainerslicentie te behouden. 

Als trainer heb je ook een aantal interpersoonlijke taken. 

• DAVOZ verwacht van alle trainers dat zij positief coachen, zonder speelsters of het team 

denigrerend aan te spreken. De trainers blijven ook tegenover tegenstanders, 

wedstrijdleiding en publiek steeds sportief en respectvol. 

• De trainer zorgt dat de speelsters steeds haar of zijn keuzes en beslissingen begrijpen. 

• Het is niet de taak van de trainer om een vriend of vriendin van de speelsters te zijn. De 

trainer leidt de spelersgroep. De trainer bepaalt wanneer welke oefeningen worden gedaan, 

wanneer de rust- en drankpauzes zijn, en regelt andere interne teamafspraken. 

• Naast volleybaltechnische zaken brengt de trainer de speelsters ook de juiste sport- en 

teamattitudes bij. 

• Als trainer bewaak je de goede sfeer met en binnen de spelersgroep. Bij conflicten of 

wangedrag grijp je in, in eerste instantie door in gesprek te gaan met de betrokken speelsters 

en desgevallend met de ouders, al dan niet in aanwezigheid van de teambegeleider of een 

ander bestuurslid. 

• Als trainer ben je, voor of na de training of na afspraak, ook beschikbaar voor een gesprek op 

vraag van een of meerdere speelsters en/of desgevallend hun ouders, al dan niet in 

aanwezigheid van de teambegeleider of een ander bestuurslid. 
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Voor trainers is er ook een organisatorische rol weggelegd. 

• De trainer is verantwoordelijk voor een heldere en tijdige communicatie met het team over 

praktische zaken rond het team, zoals vertrekuur en -plaats bij uitwedstrijden, verplaatste 

wedstrijden, geannuleerde trainingen en alle andere teamgerelateerde afspraken. Whatsapp 

is hiervoor een goede tool die gemakkelijk individuele en groepscommunicatie mogelijk 

maakt. 

• De trainer organiseert de sportieve voorbereiding van het seizoen en regelt 

oefenwedstrijden en deelname aan tornooien, in overleg met het bestuur. 

• De trainer is op tijd aanwezig op trainingen en wedstrijden om de speelsters te kunnen 

opvangen. 

• Minstens bij wedstrijden draagt de trainer haar of zijn clubsweater. 

• De trainer zorgt ervoor dat de speelsters na de training en/of wedstrijd alle ballen en ander 

materiaal netjes opruimen. 
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Engagement van de club en het bestuur 
Ook van bestuursleden en andere vrijwilligers van de club wordt verwacht dat zij de visie en de 

waarden van DAVOZ uitdragen en zich als vertegenwoordiger van de club sportief en respectvol 

gedragen, zoals beschreven in de vorige hoofdstukken. 

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over de sportieve, organisatorische en financiële 

beleidslijnen. De goede werking en de verdere ontwikkeling van de club in lijn met de visie en 

ambities zijn daarbij prioritair. Het bestuur werkt daarbij zoveel mogelijk in een sfeer van overleg en 

openheid, en informeert de betrokkenen helder over de genomen beslissingen. 

Op sportief gebied regelt het bestuur onder meer voor de voorbereiding van het nieuwe seizoen en 

het opleidingstraject. 

• Het bestuur bereidt de ploegsamenstellingen voor het volgende seizoen voor op basis van 

leeftijd (bij de jeugd) en een eerste inschatting van volleybaltechnische kunde, inzet en 

maturiteit. De uiteindelijke samenstelling wordt samen met het trainersteam bepaald.  

o In de eerste plaats streeft de club daarbij naar evenwichtig samengestelde, 

competitieve ploegen met voldoende speelsters om blessures of andere 

afwezigheden te kunnen opvangen. 

o Bij jeugdploegen staan opleiding en volleybalplezier centraal. Winnen is leuk maar 

ook verliezen hoort bij sport. De club probeert om, wanneer het organisatorisch kan, 

elke speelster de juiste uitdagende en stimulerende omgeving te bieden. Vervroegd 

doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie of naar de senioren is een 

erkenning van inzet en kwaliteit, geen recht. 

o Met seniorenploegen wil de club zo hoog mogelijk eindigen in het klassement en is 

winnen wel belangrijk. Jeugdspeelsters die moeten doorstromen probeert de club 

zoveel mogelijk op basis van inzet en kwaliteit een plaats te geven in een 

seniorenteam maar zo’n plaats is niet gegarandeerd. Speelkansen dwingt de 

speelster zelf af op trainingen en in reserven- en hoofdwedstrijden. 

o DAVOZ wil zoveel mogelijk “roeien met de riemen die we hebben”. De club gaat 

enkel actief op zoek naar externe speelsters voor posities waarvoor er te weinig zelf 

opgeleide speelsters beschikbaar zijn. 

• De club stelt een of meerdere jeugdcoördinatoren aan die de praktische uitwerking 

coördineren van een jeugdopleiding die de visie en de waarden van de club respecteert en 

uitdraagt.  

• Het bestuur streeft ernaar om gemotiveerde trainers te engageren die teams en speelsters 

op een deskundige en correcte manier kunnen begeleiden. Ook hier probeert DAVOZ zoveel 

mogelijk uit eigen rangen te putten. De club begeleidt kandidaat-trainers bij het behalen en 

behouden van de juiste coachlicentie en voorziet een onkostenvergoeding voor het volgen 

van erkende opleidingen. 

• Het bestuur zorgt ook dat er voldoende scheidsrechters zijn om de jeugd- en 

reservenwedstrijden in eigen huis te leiden. Van de club wordt ook verwacht dat zij – 

afhankelijk van het aantal ingeschreven seniorenploegen – een aantal officiële 

scheidsrechters aangesloten heeft om seniorenwedstrijden in goede banen te leiden. Ook 

hier nodigen we onze speelsters uit om de opleiding te volgen en een rol als scheidsrechter 

op te nemen. De club voorziet een onkostenvergoeding voor wie slaagt als officieel 

scheidsrechter. 
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Het bestuur garandeert een goede werking door op financieel vlak het juiste evenwicht te bewaren 

tussen inkomsten en uitgaven. 

• Het bestuur zoekt sponsors die de club financieel willen ondersteunen.  

o Om te garanderen dat sponsors voor een gelijkwaardige inbreng ook een 

gelijkwaardige return krijgen, is sponsoring in natura enkel bij uitzondering mogelijk. 

o De sponsoringstrategie is gericht op samenwerking met verschillende 

hoofdsponsors. De club vermijdt een te grote afhankelijkheid van een of enkele 

sponsors om de continuïteit van de clubwerking te beschermen. 

o De return voor sponsors kan onder meer bestaan uit reclame in het clubboekje, 

reclameborden in de sporthal, logo’s op de (wedstrijd)uitrusting, vermelding via 

sociale media…  

o Het bestuur bewaakt de belangen van de clubsponsors door alle sponsoring centraal 

te coördineren, door zoveel mogelijk clubaankopen te doen bij de sponsors en 

clubleden te motiveren om hetzelfde te doen. 

• Het bestuur bepaalt jaarlijks de lidgelden voor het volgende seizoen. De club streeft ernaar 

om de kosten voor speelsters laag te houden, zonder evenwel het evenwicht tussen 

inkomsten en uitgaven uit het oog te verliezen. Bij betaalmoeilijkheden helpt de club zoeken 

naar een oplossing op maat. 

• Het bestuur organiseert jaarlijks verschillende verkoopacties en activiteiten om het financiële 

plaatje rond te krijgen. De club rekent daarbij op speelsters, trainers en andere betrokkenen 

om mee hun schouders onder die initiatieven te zetten. 

• Het bestuur biedt transparantie over de clubfinanciën door de grote lijnen van inkomsten en 

uitgaven toe te lichten op een algemene infovergadering. 

Het bestuur zorgt voor een goede organisatie van het seizoen. 

• Het bestuur regelt de administratie voor een goed verloop van het seizoen, zoals onder meer 

de inschrijving van de ploegen voor de juiste competities, de aansluiting van de speelsters en 

andere clubleden, erkennings- en subsidiedossiers, …  

• Het bestuur regelt de algemene trainings- en wedstrijdschema’s. De club probeert hierbij 

zoveel mogelijk rekening te houden met praktische noden (bv. studenten) maar is sterk 

afhankelijk van de wensen van andere (sport)verenigingen, het gemeentebestuur en LAGO, 

de uitbater van Sportpunt 2. 

• Het bestuur zorgt voor de nodige ballen en ander materiaal voor trainingen en wedstrijden. 

• Op thuiswedstrijddagen staat het bestuur in voor het opstellen van de terreinen, de regeling 

van de kleedkamers en de aanwezigheid van de juiste officials zodat de wedstrijden vlot en 

reglementair kunnen verlopen. 
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Lidmaatschap 
Om volleybal in competitie- en clubverband te kunnen spelen, is aansluiting bij de club en Volley 

Vlaanderen noodzakelijk. De speelster maakt en onderhoudt hiervoor zelf een account op het 

Volleyadmin2-webplatform van Volley Vlaanderen op www.volleyvlaanderen.be. Houd zeker je 

contactgegevens up-to-date en vooral voor jeugdspeelsters is het belangrijk om elk seizoen een 

nieuwe (pas)foto op te laden. 

Nieuwe speelsters kunnen gratis deelnemen aan maximum drie trainingen om eens van het volleybal 

te proeven. Vanwege de verzekering is vooraf aanmelden bij het bestuur noodzakelijk. 

Lidgeld is verschuldigd volgens het team waaraan de speelster is toegewezen, niet op basis van de 

leeftijd van de speelster. Het lidgeld moet worden betaald vóór de start van het seizoen anders kan 

de speelster niet deelnemen aan wedstrijden. Het lidgeld dekt de aansluitingskost bij Volley 

Vlaanderen, de bondsverzekering en een deel van de kosten voor trainingen, wedstrijden, 

sportmateriaal, huur sportzalen… 

Het lidgeld wordt niet terugbetaald als een speelster beslist om in de loop van het seizoen te 

stoppen. Enkel bij overmacht, zoals langdurige afwezigheid door blessure of studie in het buitenland, 

kan het bestuur beslissen om een deel van het lidgeld terug te betalen. Dergelijke situaties worden 

steeds geval per geval beoordeeld. 

DAVOZ doet er alles aan om het lidgeld laag te kunnen houden. Als het desondanks moeilijk is om het 

lidgeld op tijd te betalen, neem dan tijdig contact op met een bestuurslid. Samen zoeken we dan een 

geschikte oplossing. 

De meeste ziekenfondsen bieden een tussenkomst aan in het lidgeld van een sportclub. De club helpt 

daarbij met de nodige documenten. 

Categorie Lidgeld 

Volleybalschool 120 € 

U11 (°2012-2013) 160 € 

U13 (°2010-2011) 170 € 

U15 (°2008-2009) 170 € 

U17 (°2006-2007) 170 € 

DAVOZ A 195 € 

DAVOZ B 195 € 

 

  

http://www.volleyvlaanderen.be/
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Verzekering 
Wie officieel bij DAVOZ en Volley Vlaanderen is aangesloten, is verzekerd voor sportongevallen via de 

bondspolis. 

Elk ongeval op training of tijdens een wedstrijd moet je zo vlug mogelijk, en zeker binnen de week na 

het ongeval, melden aan de club via een correct ingevuld aangifteformulier. Dat formulier en 

bijkomende informatie is te vinden op www.volleyvlaanderen.be/volley-

vlaanderen/administratie/ledenadministratie. Je vind de link ook op onze website: www.davoz.be.  

Het bestuur zorgt dat je aangifteformulier digitaal bij de verzekeringsmaatschappij terechtkomt. 

Vanaf dan verloopt de verdere afhandeling rechtstreeks tussen de speelster en de 

verzekeringsmaatschappij. 

De club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het weigeren van een schadegeval als het 

aangifteformulier te laat aan de club wordt bezorgd. 

  

http://www.volleyvlaanderen.be/volley-vlaanderen/administratie/ledenadministratie
http://www.volleyvlaanderen.be/volley-vlaanderen/administratie/ledenadministratie
http://www.davoz.be/
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Privacyverklaring 
DAVOZ hecht veel belang aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens en gaat er met de 

grootste zorgvuldigheid mee om. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken om jou 

als individu te identificeren, zoals je naam, adres, bankrekeningnummer, identiteitskaartnummer, … 

Met verwerken bedoelen we het verzamelen, opslaan, aanpassen, delen en gebruiken van 

persoonsgegevens. 

DAVOZ respecteert alle wetgeving die van toepassing is, zoals de Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, ook gekend als AVG of GDPR, en de nationale, regionale en lokale 

regelgeving. Via de engagementsverklaring vragen wij de expliciete toestemming van jezelf, of van 

een ouder of wettelijke vertegenwoordiger als je minderjarig bent, om je persoonsgegevens te 

verwerken volgens deze privacyverklaring. 

Met deze privacyverklaring willen wij transparantie bieden over welke persoonsgegevens wij 

verzamelen en verwerken voor welke doeleinden en welke rechtsgronden (uitvoering overeenkomst, 

gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting) en over jouw rechten. Heb je alsnog vragen over hoe 

DAVOZ jouw privacy beschermt, neem dan gerust contact op met de club of een van de 

bestuursleden. De contactgegevens vind je in het hoofdstuk Contactinfo. 

Verzamelde en verwerkte gegevens 
DAVOZ verzamelt onderstaande persoonsgegevens, via het webplatform Volleyadmin2 van Volley 

Vlaanderen en via rechtstreekse vraag aan jezelf.  

Sommige gegevens zijn noodzakelijk voor de goede werking van de club, voor andere gegevens 

vragen wij expliciet of wij ze voor de gespecifieerde doeleinden mogen gebruiken (opt-in). 

Categorie Gegevens Type 

Identificatiegegevens Voornaam en naam Noodzakelijk 

Adres Noodzakelijk 

Telefoonnummer Noodzakelijk 

E-mailadres Noodzakelijk 

Rijksregisternummer Noodzakelijk 

Persoonskenmerken Biologisch geslacht Noodzakelijk 

Geboortedatum Noodzakelijk 

Nationaliteit Noodzakelijk 

Media Pasfoto Noodzakelijk 

Teamfoto Opt-in 

Actiefoto’s en - filmpjes Opt-in 
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Doeleinden 
DAVOZ gebruikt je gegevens voor de volgende doeleinden. Sommige doeleinden zijn noodzakelijk 

voor de goede werking van de club, voor andere doeleinden vragen wij expliciet toestemming (opt-

in). 

Doel Gegevens Type 

Aansluiting bij DAVOZ en Volley Vlaanderen en 
deelname aan hun activiteiten 
(Uitvoering overeenkomst) 

Voornaam en naam 
Adres 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Rijksregisternummer 
Biologisch geslacht 
Geboortedatum 
Nationaliteit 
Pasfoto 

Noodzakelijk 

Specifieke communicatie over de werking, acties en 
activiteiten van jouw team en DAVOZ, en verplichte 
communicatie vanwege Volley West-Vlaanderen, Volley 
Vlaanderen, het gemeentebestuur… 
(Gerechtvaardigd belang) 

Voornaam en naam 
Adres 
Telefoonnummer 
E-mailadres 

Noodzakelijk 

Specifieke communicatie over de werking, acties en 
activiteiten van Volley West-Vlaanderen, Volley 
Vlaanderen, het gemeentebestuur en andere 
volleybalclubs. 
(Gerechtvaardigd belang) 

Voornaam en naam 
Adres 
Telefoonnummer 
E-mailadres 

Opt-in 

DAVOZ-nieuwsbrief 
(Gerechtvaardigd belang) 

Voornaam en naam 
E-mailadres 

Opt-in 

Samenstellen en indienen van erkennings- en 
subsidiedossiers 
(Gerechtvaardigd belang) 

Voornaam en naam 
Adres 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Rijksregisternummer 
Biologisch geslacht 
Geboortedatum 
Nationaliteit 

Noodzakelijk 

Communicatie naar derden over de werking van 
DAVOZ, ter promotie van DAVOZ in het algemeen en 
specifieke acties en activiteiten, via een of meerdere 
kanalen: brief, e-mail, klassieke media, sociale media... 
(Gerechtvaardigd belang) 

Voornaam en naam 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Teamfoto 
Actiefoto’s en -filmpjes 

Opt-in 

Verwerkers 
Je persoonsgegevens worden verwerkt door interne en externe verwerkers.  

Interne verwerkers 

• Bestuursleden: de bestuursleden hebben te allen tijde toegang tot alle persoonsgegevens 

voor hun taken in verband met de goede werking van de club.  

• Vrijwilligers van de club: vrijwilligers krijgen enkel toegang tot persoonsgegevens voor zover 

en zolang die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.  
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Externe verwerkers 

• Volley West-Vlaanderen en Volley Vlaanderen verwerken jouw persoonsgegevens voor de 

goede werking van de club en hun competities, via het webplatform Volleyadmin2 dat door 

Volley Vlaanderen wordt beheerd.  

• Het gemeentebestuur en eventueel andere overheden verwerken persoonsgegevens om na 

te gaan of de club in aanmerking komt voor erkenningen of subsidies. 

Delen van persoonsgegevens 
DAVOZ deelt persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de eerder 

beschreven doeleinden. 

Gedeelde gegevens Gedeeld met Type 

Van speelsters (teamleden): 
Voornaam en naam 
Telefoonnummer 
E-mailadres 

Andere speelsters en/of hun ouders 
(doel: specifieke communicatie over het team, 
bv. Whatsapp-groep) 

Noodzakelijk 

Van bestuursleden, trainers en 
jeugdcoördinator:  
Voornaam en naam 
Telefoonnummer 
E-mailadres 

Andere leden van de club 
(doel: deelname aan activiteiten van DAVOZ) 

Noodzakelijk 

Voornaam en naam 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Teamfoto 
Actiefoto’s en -filmpjes 

Journalisten 
(doel: communicatie naar derden ter promotie 
van DAVOZ) 

Opt-in 

 

DAVOZ deelt nooit persoonsgegevens met commercieel oogmerk tenzij je daar ad hoc expliciet de 

toestemming voor geeft. Zo’n toestemming kun je te allen tijde intrekken maar elke verwerking die 

gebeurt vóór de intrekking blijft rechtmatig. 

DAVOZ deelt nooit persoonsgegevens met andere derde partijen dan diegene waarmee we een 

verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Zo’n verwerkingsovereenkomst bepaalt expliciet welke 

persoonsgegevens de derde partij mag gebruiken voor welk doel, en de nodige afspraken om de 

beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen. 

DAVOZ deelt nooit persoonsgegevens met partijen buiten de EU. 

DAVOZ kan persoonsgegevens delen wanneer dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, bijvoorbeeld 

in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

Beveiliging van persoonsgegevens 
DAVOZ treft alle mogelijke organisatorische en technische maatregelen om je persoonsgegevens te 

beschermen tegen diefstal en onrechtmatig gebruik: 

• Iedereen die namens DAVOZ toegang heeft tot persoonsgegevens, is verplicht om die geheim 

te houden. Wie zijn lidmaatschap of andere relatie met DAVOZ verbreekt, is verplicht de 

persoonsgegevens die hij of zij op eigen middelen bewaart, onmiddellijk te wissen. 

• Alle systemen en toestellen waarop de persoonsgegevens worden bewaard, zijn 

afgeschermd. D at kan via een klassieke gebruikersnaam-paswoordcombinatie, een pincode 

of biometrische authenticatie (bv. vingerafdruk of gezichtsherkenning). 
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• We pseudonimiseren of encrypteren de persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. 

• We maken back-ups van de persoonsgegevens om ze indien nodig te kunnen herstellen. 

• We informeren de betrokkenen over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

• We evalueren geregeld ons privacybeleid en de bijhorende maatregelen. 

DAVOZ verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximum 10 jaar na afloop van je 

lidmaatschap.  

Jouw rechten 
Als eigenaar van je persoonsgegevens heb je de onderstaande rechten. We verwijzen graag naar de 

website van de Gegevensbeschermingsautoriteit voor meer uitleg: 

www.gegevensbeschermingsauthoriteit.be/burger/privacy/wat-zijn-mijn-rechten.  

• Recht op informatie over welke gegevens DAVOZ bijhoudt en waarvoor 

• Recht op inzage in de gegevens die DAVOZ bijhoudt 

• Recht om je gegevens aan te passen 

• Recht om je gegevens over te zetten naar een andere organisatie 

• Recht om je toestemming in te trekken 

• Recht om je gegevens te laten wissen 

• Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen 

automatische beslissingen 

• Recht om de verwerking te beperken 

Wanneer je een of meerdere van deze rechten wil uitoefenen, is het onze plicht om je te vragen je te 

legitimeren. Op die manier voorkomen we dat een derde tegen jouw wil in je persoonsgegevens of 

de verwerking ervan wijzigt. 

Klachten 
Heb je een klacht over de manier waarop DAVOZ jouw persoonsgegevens verwerkt, dan vragen we je 

onmiddellijk contact op te nemen via een van de bestuursleden zodat we kunnen bijsturen. 

Je kunt ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit: 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

www.gegevensbeschermingsauthoriteit.be  

Wijziging privacyverklaring 
DAVOZ kan de privacyverklaring steeds wijzigen en zal bij een wijziging de leden zo snel mogelijk 

informeren. De laatste aanpassing dateert van 6 juni 2022. 

  

http://www.gegevensbeschermingsauthoriteit.be/burger/privacy/wat-zijn-mijn-rechten
http://www.gegevensbeschermingsauthoriteit.be/
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Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport” 
DAVOZ onderschrijft de Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport” die je hieronder kunt nalezen. 

De club streeft ernaar om de principes zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. 

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. 



 
21 

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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Webshop 
Jawel, DAVOZ heeft een eigen webshop. Via de webshop kun je bijvoorbeeld de DAVOZ-sweater, 

maar ook andere kledij en accessoires bestellen. 

Ga snel een kijkje nemen op lynx.ccvshop.be/DAVOZ-Zwevegem 

  

  

https://d.docs.live.net/5f593598b9d8fa55/Documenten/DAVOZ/Seizoen%2022-23/lynx.ccvshop.be/DAVOZ-Zwevegem
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Trainingsschema 
 

Senioren 

DAVOZ A Woensdag 20u30-22u Sportpunt 

Vrijdag 20u-22u Sportpunt 

DAVOZ B Woensdag 20u30-22u Sportpunt 

Vrijdag 20u-22u Sportpunt 

Recrea Woensdag 20u-22u Kappaert 

Of Woensdag 20u30-22u30 Groene Kouter 

Jeugd 

Volleybalschool (VS) Dinsdag 17u45-19u Kappaert 

U11 Maandag 17u45-19u Kappaert 

Vrijdag 17u15-18u30 Kappaert 

U13 Woensdag 18u-19u30 Kappaert 

Vrijdag 18u15-19u45 Kappaert 

U15 Dinsdag 18u-19u30 Groene Kouter 

Vrijdag 19u30-21u Sportpunt 

U17 Dinsdag 19u-20u30 Kappaert 

Donderdag 19u-20u30 Groene Kouter 
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Contactinfo  
 

Naam Functie E-mail Telefoonnr 

Bestuur 

Dirk Vanden Bulcke 
Voorzitter 
Begeleider VS & Recrea 

dirk.vanden-bulcke@skynet.be 0474/209625 

Maarten Bossuyt 
Secretaris 
Begeleider Promo 3 

maarten@davoz.be 0473/360858 

Steven Filieux Penningmeester steven.filieux@skynet.be 0478/777642 

Wim Maes 
Bestuurslid 
Begeleider U17 

maes_wim@hotmail.com 0485/454664 

Johan Rollez 
Bestuurslid 
Begeleider U11 &U13 

johan.rollez@telenet.be 0485/917868 

Inge Van De 
Meulebroeke 

Bestuurslid 
Begeleider U15 

inge.van.de.meulebroeke@telenet.be 0495/527198 

Kris Van Den Bussche 
Bestuurslid 
Begeleider Promo 4 

kris.vdbussche@gmail.com 0476/796315 

Sportieve staf Senioren 
Mattijs Holvoet Trainer Promo 3 mattijs_holvoet@hotmail.com 0476/598952 

Sandrine Vercruysse Trainer Promo 4 sandrine.vercruysse5@gmail.com 0470/358262 
Ine Lasuy Trainer Promo 4 ine.lasuy@gmail.com 0497/827121 

Sportieve staf Jeugd 
Mattijs Holvoet Jeugdcoördinator mattijs_holvoet@hotmail.com 0476/598952 

Charlotte Vanden 
Bulcke 

Coördinator 
Volleybalschool 

charlottevandenbulcke40@hotmail.com 0474/363879 

Emma Bossuyt Trainer VS emmabossuyt2005@gmail.com 0468/321584 

Lara Sagaert Trainer VS lara.sagaert@gmail.com 0492/458735 

Joke 
Vandemeulebroucke 

Trainer VS jokevandemeulebroucke@gmail.com 0471/717283 

Karen Rollez Trainer U11 karen.rollez@telenet.be 0484/703045 

Sandrine Vercruysse Trainer U11 Sandrine.vercruysse5@gmail.com 0470/358262 

Margaux Chermeux Trainer U13 margaux.chermeux1@gmail.com 0470/626174 

Josefine Leneeuw Trainer U13 josefine.leneeuw@hotmail.com 0496/684652 

Lot Van Den Bussche Trainer U13 vandenbussche.lot@gmail.com 0496/056026 

Evelien Defoort Trainer U15 e_defoort@hotmail.com 0479/311354 

Julie Van Hessche Trainer U15 julie.van.hessche@hotmail.com 0470/955302 

Yana Claeys Trainer U17 yana.claeys@gmail.com 0470/022153 
Kris Van Den Bussche Trainer U17 kris.vdbussche@gmail.com 0476/796315 

 

Vertrouwenspersonen 
In het kader van mentaal welzijn en om te bemiddelen bij conflicten binnen de club die maar niet 

opgelost geraken, heeft DAVOZ twee vertrouwenspersonen aangesteld. Neem gerust contact met 

hen op bij moeilijkheden. 

Naam E-mail Telefoonnummer 

Maarten Bossuyt maarten@davoz.be 0473/360858 

Ludwijn van Wyngene 
vanwyngene-
moreau@skynet.be 

0471/079528 
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Engagementsverklaring (Model) 
Engagement 

Ik verklaar mij akkoord met de gevraagde engagementen en met de afspraken die zijn beschreven in 

de DAVOZ-Infobundel 2022-2023. 

Ik sluit me aan bij de visie van de club en de waarden die ermee samenhangen en ik verbind me 

ertoe ze te respecteren en uit te dragen wanneer ik DAVOZ vertegenwoordig, als speelster, trainer, 

vrijwilliger, supporter of in welke andere hoedanigheid ook. 

Privacy 

Ik heb kennis genomen van het privacybeleid van DAVOZ zoals beschreven in het hoofdstuk 

Privacyverklaring in de DAVOZ-Infobundel 2022-2023. 

Ik geef DAVOZ de toestemming om mijn persoonsgegevens die noodzakelijk zijn te verzamelen en te 

verwerken volgens het privacybeleid. 

Daarnaast geef ik  

 Wel  Geen  toestemming om mij / mijn dochter te fotograferen voor de teamfoto. De teamfoto 

kan met vermelding van voornaam en naam worden gepubliceerd in het clubboekje, 

op de sociale mediakanalen van de club of in klassieke media. 

 Wel  Geen  toestemming om actiefoto’s te nemen van mij / mijn dochter. Zulke foto’s kunnen 

met vermelding van voornaam en naam worden gepubliceerd in het clubboekje, op 

de sociale mediakanalen van de club of in klassieke media. 

 Wel  Geen  toestemming om mijn persoonsgegevens te delen met journalisten in functie van 

communicatie naar derden over de werking van DAVOZ, ter promotie van DAVOZ in 

het algemeen en specifieke acties en activiteiten, via een of meerdere kanalen: brief, 

e-mail, klassieke media, sociale media... (Gerechtvaardigd belang) 

 Wel  Geen  toestemming om mij specifieke communicatie te sturen over de werking, acties en 

activiteiten van Volley West-Vlaanderen, Volley Vlaanderen, het gemeentebestuur en 

andere volleybalclubs. (Gerechtvaardigd belang) 

 Wel  Geen  toestemming om mij de DAVOZ-nieuwsbrief te sturen. (Gerechtvaardigd belang) 

 

 
 
 
 
 

 
(Speelster – naam en handtekening) 

 
 
 
 
 

(Ouder of wettelijk vertegenwoordiger) 
(naam en handtekening) 
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