
Huishoudelijk reglement       
 

Algemeen 

RolstoelBasketbal is een ploegsport waarin men pas tot prestaties kan komen als de sterkte van de ploeg 

bovenaan plaatst binnen het algemeen belang, en individuele capaciteiten ondergeschikt stelt tov alle 

teamgenoten. Het bestuur van RBBC vzw. is ervan overtuigd dat een team enkel goed functioneert indien 

duidelijke afspraken worden gerespecteerd : 

A  Luisterbereidheid en intensief werken op trainingen en in wedstrijdsituaties komen het volledige team 

ten goede, storend gedrag en negatieve kritiek horen daar niet thuis. 

De trainer-coach heeft een belangrijke opdracht in het team en staat steeds ten dienste van elke speler 

en is er verantwoordelijk voor ganse team. Hij leidt het team-gebeuren in goede banen door de juiste 

afspraken te maken mbt. trainingsactiviteiten en wedstrijden, zodanig deze vlot te laten verlopen. Hij 

wordt daarbij geholpen door zowel spelers en bestuur. 

 

B  Eerbiedigen van de Panathlon-verklaring over ethiek in de (jeugd)sport dewelke in het kort luidt als 

volgt: We geloven in de positieve effecten van sportbeoefening zoals integratie, fairplay, vriendschap, … 

Positivisme staat centraal. Discriminatie, doping en misbruik horen niet thuis in de sport. 

 

C  Doelstelling van RBBC vzw is om ieder speler op zowel recreatieve & competitieve  manier de 

basketbalsport te laten beoefenen om samen als team succes te behalen in elke soort wedstrijd 

Rolstoelbasket. 

Bij dit sportieve doel wenst de club haar spelers belangrijke bijkomende waarden bij te brengen zoals 

ploeggeest, respect voor de tegenstrever, verdraagzaamheid, discipline en doorzetting. M.a.w. iedere 

speler zoveel mogelijk de kans bieden zichzelf te ontplooien tot gezonde, sociale en ruimdenkend 

persoon via de Rolstoelbasketbalsport. 

Daarnaast wil de club een financieel gezonde en gezellige vereniging zijn, waarbij een sportieve 

ingesteldheid de toekomst moet verzekeren. 

 

D  vragen /problemen ?   Waar mensen samen werken en samen sporten rijzen vragen, zijn er diverse 

bedenkingen en ideeën en komen ook af en toe ontevredenheden en klachten naar voor. Uit deze 

veelheid en verscheidenheid aan ideeën kunnen we allen leren. Vandaar dat het belangrijk is open te 

staan voor de mening van de andere en je eigen mening constructief te verwoorden. Een goed en 

persoonlijk gesprek, (soms best los van een wedstrijd of training), kan wonderen doen. 

Het is daarom uitermate belangrijk, waar mogelijk, elkaar rechtstreeks aan te spreken voor een rustig 

persoonlijk gesprek mbt bepaalde mening, vraag tot.,  ontevredenheid,..  rechtstreeks naar de betrokken 

persoon. Indien elkeen van ons hier zijn verantwoordelijkheid correct opneemt, zal uiteindelijk héél veel 

communicatiestoornissen voorkomen worden. Soms lukt het echt niet het probleem rechtstreeks met de 

betrokken persoon uit te praten. In die omstandigheden kan je uiteraard altijd bij het bestuur terecht. 



 

E  Gedragscode 

Wij zijn een club waar ALLE  spelers zich goed moeten voelen en kunnen sporten, en welke zijn sterkte 

haalt uit het spelen voor en met elkaar. Als club wensen wij dan ook een positieve uitstraling te geven 

binnen het gehele basketbal gebeuren. Daarom vinden wij een correcte houding, zoals beschreven in 

onze “gedragscode”, onontbeerlijk.  Bij het niet naleven van deze basisgedragsregels zal de club zich 

steeds genoodzaakt zien om betreffende de speler(s) hierop te wijzen en waar nodig mocht blijken 

uiteindelijk  verder maatregelen te treffen.  

Onderstaande gedragscode dient dan ook door alle spelers gelezen en geëerbiedigd te worden. 

- Wij zijn een ‘sportclub’ waarbij we regelmatig trainen en goede attitude verwachten van de spelers.         

-  Tijdig aanwezig zijn op training of wedstrijd is aangenaam voor iederéén ->  dus kom steeds op tijd:                          

Training : 15 min. voor de start. Wedstrijd : 45 min. voor de wedstrijd.  !! 30 min. voor de start van de 

wedstrijd zijn spelers en coach klaar om de opwarming te starten. Een goede opwarming duurt 

immers 30 minuten!                                                                                                                                                                             

- Elke speler tracht zich zo goed mogelijk in te zetten tijdens de training. Zonder elkaar te storen, 

worden alle oefeningen die door de trainer worden opgelegd, uitgevoerd.                                                                        

- Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.                                                                        

- Draag zorg voor het materiaal in de basketzaal, evenals voor de accommodatie die je gebruikt.                            

- Sportrolstoelen en ballen worden door de spelers weggeborgen in de daarvoor voorziene locatie.               

- Geef geen kritiek op medespelers, coach, begeleiders, …en laat het hoofd niet hangen na    een, 

volgens jou, verkeerde beslissing van jezelf, ploegmaat, scheidsrechter, coach…                                                              

- Respecteer scheidsrechters en hun beslissingen, zij kunnen tijdens de wedstrijd alleen worden   

aangesproken door de coach of kapitein van je ploeg. Zij zullen na verloop van tijd waardering 

opbrengen voor de ploegen waar het aangenaam is om wedstrijden te begeleiden. Respect voor de 

tegenstander komt tot uiting in een faire wedstrijd.                                                                                                                           

- Op de bank moedig je je ploegmaats steeds POSITIEF aan! Heb respect voor elkaar! & wees sportief 

voor vriend, tegenstander, supporter..                                                                                                                                   

- Afwezigheid :  verwittig persoonlijk tijdig coach & bestuur als je niet kan deelnemen aan een training 

en/of wedstrijd.  Onverwittigd afwezig op wedstrijd is steeds een bijkomende moeilijkheid binnen de 

mogelijkheden een team op te stellen in navolging van de individuele classificaties spelers en max. 

puntenopstelling van een team binnen competitieve wedstrijden .dient de coach over voldoende 

spelers te beschikekn.  -  Ongeval / kwetsuur :  Opgelopen tijdens training of wedstrijd dienen steeds 

gemeld om eventuele nodige administratie/documenten tov ongevallenverzekering tijdig in orde te 

kunnen brengen.  !! Je blijft echter bij de ploeg horen! Dit betekent dat we je vanuit het bestuur 

steeds aanmoedigen om waar mogelijk tijdens trainingen en wedstrijden van je ploeg alsnog aanwezig 

te zijn, want dit stimuleert de ploeggeest!                                                                                                                                                                         

- Gebruik kleedkamer & Hygiëne : Kleedkamer & douche moet steeds proper achtergelaten worden. 

Kijk steeds na of je niets vergeten bent. Kleedkamer en douche dienen na training of wedstrijd steeds 

binnen een aanvaardbare tijd te worden vrijgesteld naar ander clubs/teams. Een 

doucheruimte/kleedkamer is om zich te verfrissen /omkleden. Besprekingen allerlei gebeuren beter 

nadien in de kantine of elders.         - Tijdens de wedstrijden en trainingen zijn geen juwelen en 

uurwerken toegestaan, laat deze zo veel mogelijk thuis zodat ze niet verloren kunnen gaan. RBBC vzw. 

kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal van voorwerpen!  Tijdens de 

training/wedstrijd blijft er dus NIETS waardevol achter in de kleedkamer. Berg alles veilig weg in een 

(gemeenschappelijke) sporttas en neem die mee naar een veilige plek in de sporthal.  



- Vingernagels moeten steeds kort geknipt zijn.                                                                                                       

- Het wassen van ter beschikking gestelde kledij/wedstrijdtruitjes is de eigen verantwoordelijkheid van 

elkéén, welke dan ook de persoonlijk verantwoordelijk is om te allen tijde op training/wedstrijden bij 

zich te hebben. De uitrusting die door de club wordt aangeboden wordt door iedere speler compleet 

gedragen zoals we verwachten tov sponsors ea verplichtingen. Er wordt dan ook extra zorg aan 

besteed.                                                                                                                                                                         

- Studies :  Voor betrokken speler(s) komen deze best altijd op de eerste plaats.  Zorg echter voor een 

degelijke planning van schoolwerk, ea. Activiteiten..  tov het team en zijn basketbalverplichtingen.             

Vanuit het team dient voor schoolgaande spelers door iederéén steeds het nodige begrip en respect 

getoond.                                                                                                                                                                        

- Attesten en lidgeld : Iedere ‘speler’ betaalt jaarlijks tijdig het club-lidgeld en laat een medische fiche 

invullen door een erkend geneesheer naar keuze tegen de datum zoals opgegeven door het bestuur. 

GEEN GELDIG GETUIGSCHRIFT = GEEN DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN                                                                      

- Alcohol en tabak hebben geen goede invloed op uw fysieke conditie. Met ‘mate’ is de boodschap.                 

- Druggebruik is ten strengste verboden, dit hoort ook niet voor een sportman of sportvrouw. En de 

club kan NOOIT verantwoordelijk gesteld worden voor dopinggevallen en financiële e/o sportieve 

gevolgen. - Diefstal wordt onmiddellijk aan de politie gemeld en leidt tot het beëindigen van de  

betrokkene zijn lidmaatschap. 

  

F  Sportieve doelstellingen 

Bij Competitie- en bekerwedstrijden gaat men voluit voor de overwinning, en aanvaarden we allen de 

door coach gemaakte keuze(s), qua opstelling en spelsysteem. Enkel in deze context bereiken we samen  

in de meest gunstige omstandigheden het vooropgestelde doel.. nl. winnen van wedstrijden. 

Commentaar op de wedstrijd wordt best bewaard voor een ander moment dan net na de wedstrijd, 

gezien na verloop van tijd sommige zaken anders worden ingeschat/bekeken. Uiteraard kunnen de 

bezoekers/fam/supporters onderling samen dingen bespreken, eventueel zelfs samen met de coach. 

 

G  Besluit  

Het is als clubbestuur aangenaam zich te mogen inzetten ten behoeve van ieder speler welke zich adhv. 

voorgaande bepalingen binnen onze club verder wil ontplooien/bekwamen binnen het Rolstoelbasketbal. 

Wij geloven dat alle items zoals vermeld in dit huishoudelijk reglement dan ook de enige juiste bepalingen 

zijn die tot een algemeen welslagen leiden voor onze vzw-werking, dit tot ieders tevredenheid. 

 

 

Het bestuur RBBC vzw.        
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