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ALGEMEEN 

1. De vereniging draagt als naam RED VIC wilrijk BBC vzw, afgekort Red Vic. 
2. De vereniging is aangesloten bij de VBL onder het stamnummer 1304. 

3. De vereniging gaat de verbintenis aan de statuten van de VBL te eerbiedigen. 
4. De activiteiten om het maatschappelijke doel te bereiken worden bepaald door de raad van bestuur. 

Elk lid kan, binnen het kader van de geplande activiteiten, deelnemen aan die activiteiten. De kantine 
is slechts toegankelijk voor eigen jeugd, ouders, verantwoordelijke personen en uitgenodigde 
ploegen. 

5. Het lidgeld voor het volgende seizoen wordt bepaald door de AV. Alle spelende leden zijn verplicht 
het jaarlijkse lidgeld te betalen, tenzij anders beslist door de raad van bestuur. 

6. Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks bekendgemaakt via nieuwsbrief en ieder lid ontvangt een 
kopij op eenvoudige vraag aan de secretaris van de vzw. 

7. Het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement gebeurt door de raad van bestuur. De 

aanvaarding gebeurt als college. 
8. Elk lid ontvangt maandelijks de nieuwsbrief via e-mail, op de website http://www.redvic.be of op de 

paperboy in de cafetaria van de sporthal. 
9. De kalender van de activiteiten wordt in de nieuwsbrief, de website en op de kabelkrant 

gepubliceerd. 
10. Vergaderingen van de raad van bestuur: 

o Datum en plaats van een vergadering wordt bepaald tijdens een aan de gang zijnde 
vergadering. 

o Leden die de vergadering niet kunnen bijwonen, moeten vooraf de secretaris of de 
voorzitter op de hoogte stellen. 

o Een lid van de raad van bestuur kan zich altijd laten vertegenwoordigen door een ander lid 
van raad van bestuur, die in zijn naam punten ter discussie kan opwerpen. 

o De secretaris, of bij afwezigheid een aangeduid lid van raad van bestuur, stelt van elke 
vergadering een verslag op dat achteraf aan alle bestuursleden wordt bezorgd, binnen de 
week na de vergadering. 

o  De verslagen van de raad van bestuur, en de Algemene Vergadering worden door de 
secretaris van de vzw geklasseerd in het daartoe bestemd register. 

11. Spelers worden getransfereerd conform met de transferreglementen van de VBL. 
12. Alle leden dienen zich aan de gedragscodes (hieronder vermeld) houden. Inbreuken hierop kunnen 

gesanctioneerd worden na beslissing van de raad van bestuur. 
13. Al de niet in dit huishoudelijk reglement voorziene gevallen zullen worden beslecht door de raad van 

bestuur. 
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SPORTIEF 

1. Red Vic betracht een kwalitatief hoogstaande opleiding aan te bieden met de bedoeling elke speler 

maximale ontplooiingskansen aan te bieden. (op sportief vlak, op sociaal vlak en op het vlak van 
persoonlijkheidsvorming). In deze opleiding ligt de klemtoon aanvankelijk quasi uitsluitend op het 
spelelement. Geleidelijk aan, bij opklimmende leeftijdscategorieën, wordt meer nadruk gelegd op het 
competitieve karakter. 

2. Om een ploeg vlot te laten functioneren, is er een gepaste TAAKVERDELING nodig. Hierbij zijn 

volgende aspecten belangrijk: 
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o De verantwoordelijkheid voor het sportieve aspect binnen een ploeg berust bij de trainer, 

onder toezicht van de jeugdcoördinator. Hij of zij zorgt ervoor dat de sportieve 
doelstellingen gehaald worden. Er wordt immers aan het begin van het seizoen een 
trainingsplanning opgesteld, waarin onder meer wordt gesteld welke basistechnieken de 
groep aan het einde van het seizoen onder de knie moet hebben. 

o De extrasportieve taken binnen een ploeg worden gedragen door de 

ploegafgevaardigde(n), bijgestaan door de gelegenheidsmedewerkers. Zo is deze 
verantwoordelijk voor de tafelfuncties, het wedstrijdmateriaal, onthaal en betaling van de 
scheidsrechter tijdens de wedstrijden. De ploegafgevaardigde wijst de kleedkamers van de 
tegenstrevers aan, zorgt voor de wedstrijdbal en de flessen water per ploeg. Vanaf pupillen 
is er ook nog een 24 secondenoperator vereist. De gelegenheidsmedewerkers kunnen 
helpen bij het hangen van de kleine borden en bij het terugplaatsen van dit materiaal. De 
ploeg van uw kind kan slechts functioneren als ouders uit die ploeg een aantal taken willen 
opnemen. 
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3. Wij eisen van onze spelers een discipline en vragen om volgende GEDRAGSCODE aandachtig te 

lezen. 
o Begroet je trainer en ploegafgevaardigde voor elke training en wedstrijd. 
o Spelers die zich niet gedragen zullen terecht worden gewezen en indien nodig naar de 

kleedkamer verwezen. De speler die naar de kleedkamer is gestuurd, mag in geen geval 
voor het einde van de training naar huis. 

o Kom steeds op tijd naar de club.  

 Sta 5 minuten voor de aanvang van elke training klaar in sportkledij. 

 Sta 35 minuten voor aanvang van elke thuiswedstrijd klaar in sportkledij. 

 Wees 5 minuten voor het vertrekuur aanwezig voor een wedstrijd op verplaatsing. 
o Zowel voor trainingen als voor wedstrijden rekenen wij, en uw ploegmaats, op uw 

aanwezigheid. De aanwezigheden zullen nauwkeurig door de trainers/coaches worden 

bijgehouden en indien gevraagd aan de ouders worden meegedeeld. Als je niet aanwezig 
kan zijn op een training of wedstrijd, verwittig dan tijdig je trainer of indien de trainer niet te 
bereiken is, de ploegafgevaardigde. 
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4. Op vlak van KLEDIJ en HYGIËNE stellen wij volgende eisen: 
o Zorg ervoor dat je steeds goede pantoffels hebt. Trek de veters stevig aan (zo vermijd je 

kwetsuren) en bewaar steeds een extra paar veters in je sporttas. 
o Hou steeds je T-shirt in je broek (verplicht tijdens de wedstrijd). 
o Draag tijdens het sporten geen attributen (ketting, horloges, oorbellen,...). 

o Hou met de wedstrijden op de buitenterreinen steeds rekening met de 
weersomstandigheden. (kledij) 

o In de zaal is het verboden met pantoffels van buiten op de vloer te komen. 
o Douchen in de kleedkamer is verplicht na elke wedstrijd en training. Draag badslippers 

tijdens het douchen. 

 
| Top van de pagina | 

5. Regels TIJDENS de TRAININGEN: 

o Verzamel de ballen steeds op een vaste plaats. 
o Kom zo snel mogelijk naar de trainer bij het afgesproken signaal. 
o Hou de ballen stil tijdens een uitleg of demonstratie van een oefening. 
o Indien je een oefening niet begrijpt, vraag dan uitleg aan de trainer. 
o Voer de oefeningen steeds zo perfect mogelijk uit. 

Je speelt immers maar zo goed als je traint! 
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6. Regels NA de TRAININGEN: 

o Al het gebruikte materiaal wordt terug gelegd op de daarvoor voorziene plaats. 
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o Na het verlaten van de kleedkamers worden de lichten van de douche en kleedkamer 
gedoofd. 
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7. Regels TIJDENS de WEDSTRIJDEN: 

o Vermijd technische fouten. 
o Respecteer je tegenstanders. 
o Heb geen kritiek op medespelers, coach, scheidsrechters en begeleiders. 
o Laat nooit je hoofd hangen, ook niet na een ontgoocheling. 
o Hou er rekening mee dat iedereen wel eens op de bank zal zitten. Jij dus ook! 
o Moedig vanop de bank je ploegmaats aan. 
o Bij time-outs staan de bankzitters recht en geven water aan, de spelers op het terrein lopen 

naar de bank, gaan zitten en luisteren aandachtig. 
o Ook tijdens de rust voer je de opdrachten uit met opgeheven hoofd, ook bij verlies! 
o Speel steeds met 200% inzet! 
o Vanaf je twaalf jaar dien je steeds je identiteitskaart aan de scheidsrechter te tonen. 
o De kapitein dient te zorgen voor het imago van zijn/haar ploeg en is zelf een voorbeeld. 

Hij/zij verzamelt na de wedstrijd de tenuetjes in een sportzak en ziet erop toe dat iedereen 
ze eens wast. 
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8. Regels NA de WEDSTRIJDEN  
o Feliciteer steeds je tegenstander en de scheidsrechter. 
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9. Andere AANDACHTSCODES: 
o De spelers zullen de kledij en het materiaal dat door RED VIC naar aanleiding van de 

wedstrijden ter beschikking wordt gesteld, uniform dragen. In geval van beschadiging of 
verlies zal de speler RED VIC hiervoor vergoeden. Uitrustingen blijven steeds de eigendom 
van RED VIC. 

o Indien RED VIC voor verplaatsingen gezamenlijk busvervoer zou voorzien, zal de speler 
hiervan gebruik maken. 

o Elke blessure dient onmiddellijk gemeld te worden aan de coach, assistent coach of 

ploegafgevaardigde. 
o De verzekeringspapieren kunnen verkregen worden bij de sportsecretaris of 

ploegverantwoordelijke. Deze dienen volledig ingevuld en getekend terug bezorgd te 
worden aan de sportsecretaris die deze dan op zijn/haar beurt opstuurt naar de bevoegde 
instanties bij de VBL. 

o Spelers zijn verplicht trainingen en wedstrijden bij te wonen, zelfs indien gekwetst, tenzij 
met toestemming van de coach, assistent coach. 

o Spelers dienen steeds in het bezit te zijn van lidkaart VBL en identiteitskaart. 

o Spelers worden gevraagd de door RED VIC georganiseerde of voorziene 
basketbalactiviteiten bij te wonen. 

o Sancties en/of boetes zullen door de raad van bestuur worden voorzien en bepaald voor 
het niet naleven van bovenstaande verplichtingen. 
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10. Bij PROBLEMEN: 

o Een seizoen duurt lang en het kan gebeuren dat er problemen optreden. Blijf niet met die 
problemen zitten, maar praat erover met de verantwoordelijke! Start geen 

roddelcampagnes die de ganse clubwerking zouden verzieken, maar probeer, samen met 
de verantwoordelijke, tot een oplossing te komen. 

o Problemen van sportieve aard lost u best op met de trainer of met de jeugdcoördinator. 

Kan geen oplossing gevonden worden, dan is er nog steeds de sportverantwoordelijke die 
kan helpen bemiddelen. 
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o Problemen die niet van sportieve aard zijn, kan u oplossen met de ploegverantwoordelijke 

of met de sportverantwoordelijke. 
o Algemene regel geldt:  

 De coach is het eerste aanspreekpunt 

 De coach kan een speler schorsen voor de duur van 1 training of wedstrijd, niet 
langer. 

 Langere periodes kunnen enkel in samenspraak met de coördinator en het 
sportbestuur overwogen worden. 

 In geval van padstelling zal de raad van bestuur een beslissing nemen. 

 Een door de VBL of AVVV geschorste speler kan van RED VIC een bijkomende 
straf worden opgelegd. 

 Aangezien RED VIC zich de opvoeding van jongeren statutair mee tot doel heeft 
gesteld, kan wangedrag, buiten de wedstrijden of oefenstonden maar naar 
aanleiding van de door de vereniging georganiseerde manifestaties, ook 
aanleiding geven tot sancties, uitgesproken door de raad van bestuur. 
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