
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sportief Intern Reglement 

Volleybal Vlaams-Brabant  



SIR Volleybal Vlaams-Brabant – versie juli 2022 – p. 2 

 

 
 

INHOUDSOPGAVE  

 

Hoofdstuk 1: Sporta-raad Volleybal Vlaams-Brabant ........................................................................... 3 

Art. 1.1 Samenstelling ......................................................................................................................... 3 

Art. 1.2 Taken en bevoegdheden ........................................................................................................ 3 

Art. 1.3 Bijeenroeping ......................................................................................................................... 3 

 

Hoofdstuk 2: Sporta-commissies Volleybal Vlaams-Brabant ................................................................ 4 

Art 2.1 Oprichting ................................................................................................................................ 4 

Art 2.2 Samenstelling .......................................................................................................................... 4 

Art. 2.3 Taken en bevoegdheden ........................................................................................................ 4 

 

Hoofdstuk 3: Sporta-jaarvergadering Volleybal Vlaams-Brabant ......................................................... 5 

Art. 3.1 Samenstelling ......................................................................................................................... 5 

Art. 3.2 Programma ............................................................................................................................. 5 

Art. 3.3 Kandidaten voor commissies en/of (provinciale) sporta-raden ............................................. 5 

Art. 3.4 Taken ...................................................................................................................................... 5 

 

Hoofdstuk 4: Reglementen Sporta-competitie Volleybal Vlaams-Brabant .......................................... 6 

Art. 4.1. Aansluitingsmodaliteiten ....................................................................................................... 6 

Art. 4.2 Verzekering ............................................................................................................................. 7 

Art. 4.3 Leden ...................................................................................................................................... 7 

Art. 4.4 Scheidsrechter ........................................................................................................................ 8 

Art. 4.5 Ontmoetingen ........................................................................................................................ 8 

Art. 4.6 Aanvaarding gedragscodes en reglementen voor leden en niet-aangeslotenen. ............... 11 

Art. 4.7 Administratieve kosten en boetes........................................................................................ 12 

  

 

  



SIR Volleybal Vlaams-Brabant – versie juli 2022 – p. 3 

 

 
 

HOOFDSTUK 1: SPORTA-RAAD VOLLEYBAL VLAAMS-BRABANT  

ART. 1.1 SAMENSTELLING 

- De Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant is samengesteld uit minstens 3 en maximum 10 leden. 
Maximum 2 leden komen uit dezelfde club: 

• Provinciale voorzitter 

• Provinciale secretaris 

• Provinciale penningmeester 

• Commissievoorzitters 
- De aanwezigheid van de Sporta-consulent volleybal is wenselijk. 
- De samenstelling van de Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant wordt jaarlijks vernieuwd aan het 

begin van elk sportseizoen. 
- Een lid van de Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant is na een periode van max. 4 jaar, op het 

einde van de lopende olympiade, uittredend en herverkiesbaar. 
- Alle leden hebben stemrecht. 
 

ART. 1.2 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  

De Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant coördineert en stuurt de ‘actieve werking’ van de sporttak 
volleybal in Vlaams-Brabant, en waakt over de toepassing van de reglementen van inwendige orde. 
- De Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant duidt een voorzitter en secretaris aan, die respectievelijk 

de vergadering voorzit en notuleert. 
- De Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant buigt zich over alle sportspecifieke aangelegenheden en 

doet desgewenst voorstellen aan de Sporta-raad volleybal. 
- De Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant brengt verslag uit aan al haar leden en aan haar 

respectievelijke Sporta-consulent volleybal. 
- De Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant kan i.s.m. de Sporta-consulent volleybal, alsook de 

Sporta-raad volleybal een provinciale jaarvergadering volleybal voor alle geïnteresseerde 
aangesloten clubs organiseren.   

- De Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant kan commissies oprichten en/of ontbinden waarvan zij 
de samenstelling, de bevoegdheden en de werking bepaalt. De aanvraag/ontbinding moet steeds 
schriftelijk gebeuren bij het diensthoofd sport via het bestaand aanvraagformulier, te verkrijgen 
bij het diensthoofd sport. 

- De Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant kan genomen beslissingen van een commissie 
bekrachtigen, herroepen of tenietdoen. 

- Onkostennota’s van leden van de Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant worden via de Sporta-
consulent volleybal ter goedkeuring aan de boekhouding voorgelegd. 

- De verkiezingen hebben jaarlijks plaats binnen de maand na de Sporta-jaarvergadering volleybal 
Vlaams-Brabant.   

 

ART. 1.3 BIJEENROEPING 

- De Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant wordt op vraag van de voorzitter en/of de Sporta-
consulent volleybal bijeengeroepen 

- De Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant vergadert op regelmatige basis 
- De Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant vergadert geldig bij aanwezigheid of 

vertegenwoordiging van minstens de helft van de leden.  
- Beslissingen worden genomen bij consensus. 
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HOOFDSTUK 2: SPORTA-COMMISSIES VOLLEYBAL VLAAMS-

BRABANT  

ART 2.1 OPRICHTING 

Een commissie is een werkgroep die ad-hoc of permanent opgericht kan worden, hetzij door het 
Sporta-comité, de Sporta-raad Volleybal of door de Sporta-raad Volleybal Vlaams-Brabant. Tot op 
heden werden voor Volleybal Vlaams-Brabant geen commissies opgericht. 
 

ART 2.2 SAMENSTELLING 

- verschillende vertegenwoordigers uit de clubs, max. 2 personen uit eenzelfde club 
- maximum 5 personen, rekening houdend met de geografische spreiding 
- de samenstelling van een commissie wordt jaarlijks vernieuwd aan het begin van elk 

sportseizoen. 
 

ART. 2.3 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

Afhankelijk van de functie van de opgerichte commissie wordt door het Sporta-comité, de Sporta-raad 
Volleybal of door de Sporta-raad Volleybal Vlaams-Brabant bepaalde taken en bevoegdheden aan de 
commissie toe gekend. 
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HOOFDSTUK 3: SPORTA-JAARVERGADERING VOLLEYBAL VLAAMS-

BRABANT  

ART. 3.1 SAMENSTELLING 

Alle sportclubs van de sporttak volleybal Vlaams-Brabant worden uitgenodigd op de jaarlijkse 
startvergadering, georganiseerd aan het begin van het volleybalseizoen. 
 

ART. 3.2 PROGRAMMA 

Naast het algemeen gedeelte met toelichtingen rond het voorbije en het nieuwe seizoen, beslist de 
jaarvergadering volleybal in het officiële gedeelte over haar vertegenwoordigers in de verschillende 
commissies en/of Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant.  
 

ART. 3.3 KANDIDATEN VOOR COMMISSIES EN/OF (PROVINCIALE) SPORTA-RADEN 

Elk lid/bestuurder van een aangesloten club kan zich kandidaat stellen voor één van de commissies 
en/of Sporta-raad Volleybal Vlaams-Brabant. Kandidaturen moeten voor de Sporta-jaarvergadering 
Volleybal Vlaams-Brabant ingediend worden op het Sporta-secretariaat. 
 

ART. 3.4 TAKEN 

De verkozen vertegenwoordigers: 
- vormen de verschillende commissies en/of Sporta-raad volleybal Vlaams-Brabant 
- vertegenwoordigen de Sporta-federatie vzw bij provinciale instanties en op provinciale 

manifestaties 
- behartigen de belangen en treden op als spreekpartner van de aangesloten leden en clubs 
- verlenen steun bij sportpromotionele acties vanwege de Sporta-federatie vzw 
- promoten mee de activiteiten van de Sporta-federatie vzw 
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HOOFDSTUK 4: REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE VOLLEYBAL 

VLAAMS-BRABANT  

Onderstaande richtlijnen zijn bindend voor alle bij de Sporta-federatie aangesloten clubs en leden. 
Door aansluiting verklaren clubs en leden zich akkoord met de richtlijnen. In laatste instantie beslist 
de Sporta-raad Volleybal Vlaams-Brabant over de interpretatie van de richtlijnen en eventuele niet-
voorziene gevallen. 
 

ART. 4.1. AANSLUITINGSMODALITEITEN 

ART. 4.1.1 ALGEMENE AANSLUITINGSVOORWAARDEN 

Deze worden beschreven in hoofdstuk 3  uit het AIR. 
 

ART. 4.1.2 AANSLUITING CLUB IN COMPETITIE VOLLEYBAL:  

Art. 4.1.2.1 Algemene richtlijnen 

Sporta-federatie vzw organiseert jaarlijks in een aantal sporttakken individuele en/of 
ploegcompetities. Deze staan open voor clubs en leden die bij hun (her)aansluiting te kennen geven 
hieraan te willen deelnemen.  
 
Het basislidgeld voor de sporttak volleybal kan geraadpleegd worden op de website. 
Voor een club, die (ook) deelneemt aan de Sporta-competitie (met competitiesporters), dient per 
lid een supplement onder de vorm van een competitiebijdrage te worden betaald en wordt de 
vervaldag bepaald door de uitgeoefende sporttak. (zie hoofdstukken 2 en 3 van het AIR) 

• Competitiebijdrage volleybal Vlaams-Brabant: 
- 18 jaar: € 4,5,0 per lid 
+18 jaar: € 6,00 per lid 

De vervaldag voor Sporta-volleybal  wordt bepaald op 1 juli. 
 
 
Art. 4.1.2.2 Administratieve kosten 

Per ploeg in competitie wordt er jaarlijks €2 administratiekosten aangerekend. Per ontvangen 
kalenderboek (1 per ploeg) wordt €2 aangerekend. 
 
Art. 4.1.2.3 Bestuursleden 

Iedere club in competitie is verplicht twee bestuursleden op te geven, als afgevaardigden van die club 
tegenover de federatie. Minstens één ervan wordt verwacht aanwezig te zijn op de jaarvergadering 
volleybal, de werkvergaderingen en eventuele speciale vergaderingen.   
 
Art. 4.1.2.4 Bestuurswijziging  

Iedere wijziging in de samenstelling van het bestuur van de club of verandering van adres van de 
verantwoordelijken - voorzitter of secretaris - dient onmiddellijk aan het provinciaal secretariaat te 
worden meegedeeld en ingevoerd te worden in Mijn Beheer. 
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ART. 4.2 VERZEKERING 

ART. 4.2.1 

Sporta-federatie sloot bij ETHIAS voor haar aangesloten en niet-aangesloten leden 
verzekeringspolissen af cfr. het decreet van 13 juli 2007 houdende de regeling van de erkenning en 
subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties (art. 5, 11, 12 en 13) en het Besluit van 5 december 2008 
van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de 
Vlaamse Sportfederaties. 
 

ART. 4.2.2 

Door aansluiting van de club bij Sporta-federatie vzw genieten alle leden, die tijdig (her)aangesloten 
zijn en waarvoor lidgeld wordt betaald, minstens van de voorwaarden bepaald door dit decreet en 
uitvoeringsbesluit (hoofdstuk 14 AIR). Vriendenwedstrijden, trainingen en/of andere clubactiviteiten 
moeten in de agenda van Mijn Beheer worden ingevuld om in orde  te zijn voor de verzekeringen. 
 

ART. 4.2.3 

Ongevallen tijdens wedstrijden onder controle van Sporta-Volleybal Vlaams-Brabant dienen best mee 
genoteerd te worden op het ontmoetingsverslag. 
 

ART. 4.3 LEDEN 

ART. 4.3.1 SPELER - COACH 

De benaming "speler" gebruikt in de reglementen is zowel toepasselijk op de speler(s) als speelster(s) 
en coach(es) en dient als dusdanig te worden gelezen. 
 

ART. 4.3.2 GEKWALIFICEERDE SPELERS 

a. Spelers die als competitielid deelnemen aan een ontmoeting moeten aangesloten zijn bij Sporta-
federatie. Indien er een speler meespeelt die niet aangesloten is bij Sporta-federatie of als 
recreatief lid (zonder competitiebijdrage) meespeelt, krijgt de ploeg van deze speler voor de 
betreffende wedstrijd een forfait toegewezen door het secretariaat. 
b. Gedurende het ganse seizoen kunnen spelers aangesloten worden. Een speler mag deelnemen 

aan een ontmoeting vanaf het moment dat deze in Mijn Beheer ingevoerd en goedgekeurd is 
door de federatie. Er kan dan een lidkaart met foto worden gedownload. 

c.  Er mag maximum één speler aangesloten als competitiespeler bij Volley Vlaanderen aan de 
ontmoeting deelnemen. Spelers die uitkomen in Promo 1 of hogere reeksen van Volley Vlaanderen 
zijn van elke deelname aan de ontmoetingsvorm uitgesloten. 

d.   In de gemende competitie mogen zowel dames als heren aantreden. In de damescompetitie mogen 
alleen dames meespelen. 

 

ART. 4.3.3 PROCEDURE HERAANSLUITING EN TRANSFER 

Art. 4.3.3.1 Heraansluiting 

De club kan tijdens de heraansluitingsperiode van volleybal, die loopt van 1 mei tot en met 30 juni 
leden schrappen of heraansluiten. Nadat deze periode voorbij is, zijn de doorgegeven ledenlijsten 
definitief en kunnen er door een club geen leden meer geschrapt worden. Uitgezonderd bij een 
transfer.  
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Art. 4.3.3.2 Transfer 

Een lid kan tijdens het seizoen een transfer aanvragen en dit tussen 1 juli en 1 maart per mail naar 
volleybal@sporta.be. Dit enkel op voorwaarde dat hij/zij nog geen wedstrijd gespeeld heeft in het 
seizoen waarin de transfer wordt aangevraagd. 
De club waar het lid aangesloten is, moet schriftelijk aan het secretariaat bevestigen dat het lid de 
toestemming krijgt om naar een andere club te transfereren.  
De club waar het lid wil aansluiten moet schriftelijk aan het secretariaat  bevestigen dat zij het lid zullen 
aansluiten.  Als beide bevestigingen op het secretariaat aanwezig zijn, zal de Sporta-raad consulent de 
transfer goedkeuren indien aan alle voorwaarden voldaan zijn. De beslissing hiervan wordt schriftelijk 
aan de clubs meegedeeld 
 

ART. 4.3.4 DUBBELE AANSLUITING 

Het is verboden gedurende een speelseizoen, gelijktijdig bij meer dan één club in competitie van 
Sporta-Volleybal Vlaams-Brabant aangesloten te zijn als ‘competitie’ lid.   
 

ART. 4.3.5 DUBBEL SPELEN 

Clubs die met meerdere ploegen inschrijven geven voor de start van de competitie en bij elke nieuwe 
aansluiting door wie bij welke ploeg speelt. Er mogen maximum 2 spelers van de ene ploeg 
meespelen met de andere ploeg om deze ploeg aan te vullen tot 7 spelers.  
 

ART. 4.4 SCHEIDSRECHTER 

ART. 4.4.1 

Als scheidsrechter wordt bij voorkeur een persoon buiten ploegverband voorzien, zodat deze de 
ontmoeting in alle objectiviteit kan leiden. De scheidsrechter dient over voldoende maturiteit en 
kennis van de spelregels te beschikken.  
 

ART. 4.4.2 

De thuisploeg voorziet een scheidsrechter. Bij afwezigheid van een scheidsrechter kan de bezoekende 
ploeg een scheidsrechter voordragen. 
 

ART. 4.4.3 

Een scheidsrechter is enkel verzekerd indien hij/zij aangesloten is bij Sporta-federatie vzw. 
 

ART. 4.5 ONTMOETINGEN 

De ontmoetingen worden gespeeld volgens de geldende internationale volleybalregels. Rekening 
houdend met het recreatieve karakter van Sporta-Volleybal Vlaams-Brabant wordt hiervan op 
verschillende vlakken afgeweken. 

ART. 4.5.1 SPELREGELS 

a. Uitzonderingen op de internationale volleybalregels: 
- het aanraken van het net wordt beschouwd als een fout 
- 5 spelers op het terrein is geen forfait; in dit geval wordt positie 6 niet ingenomen, maar de 

opstelling herschikt naar 3 voorspelers en 2 achterspelers. 
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- er mag met 1 libero gespeeld worden indien er minstens 6 andere spelers zijn. Dit mag elke 
set een andere persoon zijn, maar tijdens de set zelf mag er niet gewisseld worden van 
libero. De ploeg die met libero speelt, geeft dit aan het begin van elke set aan de 
scheidsrechter aan en meldt daarbij welke speler zal meespelen als libero. Indien er nadien 
zonder libero wordt gespeeld, wordt de scheidsrechter hier ook van op de hoogte gebracht. 
De andere internationale spelregels in verband met het spelen met libero worden wel 
toegepast: 

o Uitrustig: De uitrusting van de libero moet van een andere kleur zijn die contrasteert 
met de uitrusting van de ploeg 

o Acties:  
▪ Voor de libero is het verboden een aanval uit te voeren, van op om het even 

welke plaats (inbegrepen speelzone en vrije zone), wanneer deze aanval 
(slag of toets) gebeurt als de bal zich volledig boven de bovenste rand van 
het net bevindt. 

▪ De libero mag niet opslaan, blokken of een blokpoging uitvoeren. 
▪ Op een bovenhandse vingerpas gespeeld door de libero in zijn voorzone of 

het verlengde ervan mag niet aangevallen worden als de bal zich hoger dan 
de bovenste net rand bevindt. 

o Vervanging: De libero mag elke speler in de achterzone vervangen. De libero kan 
alleen vervangen worden door de speler voor wie hij inviel. De vervanging gebeurt 
ofwel voor de set nadat de scheidsrechter de opstelling gecontroleerd heeft ofwel 
tijdens de set als de bal dood is en voor het fluitsignaal voor de opslag. Vervangingen 
met de libero worden niet als een spelerswissel aanzien. Het aantal vervangingen is 
dus onbeperkt, maar er moet tussen twee vervangingen steeds wel minstens een 
voltooide spelfase gespeeld worden. 

b. Per ontmoeting worden er 4 sets gespeeld. De ploeg krijgt 1 punt per gewonnen set en 1 punt 
per gewonnen ontmoeting. Bij een gelijke setstand wint de ploeg die het grootste aantal punten 
heeft gescoord. Indien dit geen uitsluitsel geeft, wordt er een 5de set naar 15 punten (2 punten 
verschil) gespeeld. 

c. Indien de wedstrijd omwille van overmacht in de 4de set of 5de set vroegtijdig wordt 
afgebroken, gelden de punten die op dat moment gespeeld zijn. 

d. In de gemengde competitie krijgt de ploeg per opgestelde dame en gespeelde set 1 punt voorgift 
met een maximum van 5 punten. (Uitz. In poule A krijgt de ploeg per opgestelde dame en 
gespeelde set 2 punten voorgift met een maximum van 10 punten). Voor de aanvang van de set 
worden deze bonuspunten voor elke ploeg geteld en het totaal wordt op het scorebord gezet als 
aanvangsscore. Dames mogen enkel door dames vervangen worden, uitgezonderd de libero, zo 
niet verliest de ploeg het recht op het bonuspunt. 

e. De kalender is ingedeeld in pouleontmoetingen A, B, C, D (=damescompetitie) en 

pouleoverschrijdende ontmoetingen (PO). De PO ontmoetingen worden niet opgenomen in de 

kalender en klassement en dienen om ploegen die meer willen spelen, hier de kans toe te geven. 

Voor deze PO ontmoetingen gelden dezelfde spelregels als hierboven. 

ART. 4.5.2 RANGSCHIKKING 

De rangschikking wordt opgemaakt door optelling van de punten die behaald werden na elke 
wedstrijd.  Bij gelijkheid van punten telt vooreerst het aantal gewonnen wedstrijden, nadien het 
setgemiddelde en indien beide ploegen nog gelijk zijn en in aanmerking komen voor stijgen of dalen 
worden testwedstrijden gespeeld onder voorwaarden bepaald door de Sporta-raad Volleybal Vlaams-
Brabant. 
In de gemengde competitie stijgt de 1ste in de eindrangschikking naar een hogere poule. De laatste in 
de eindrangschikking daalt naar een lagere poule. Indien zij dit nodig acht heeft Sporta-raad volleybal 
Vlaams-Brabant het recht minder of extra stijgers en/of minder of extra dalers aan te duiden. 
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ART. 4.5.3 ORGANISATIE WEDSTRIJD 

De bezochte club is diegene waarvan de naam eerst vermeld staat op de kalender.  Dit blijft waar, zelfs 
als de wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld of op het terrein van de tegenstrever. 
De organisatie van een wedstrijd valt volledig ten laste van de thuisploeg. Die organisatie omvat o.a.: 
 
a. Terrein en materiaal moeten in orde zijn. De hoogte van het net bedraagt 2m35 in de gemengde 

competitie en 2m24 in de damescompetitie. 
b. Het ontmoetingsverslag vóór aanvang van de wedstrijd invullen. 
c. Verbandkist of een EHBO-lokaal ter beschikking hebben.  
d. Het ontmoetingsverslag binnen de 7 kalenderdagen na de ontmoeting bezorgen op het 

secretariaat in Berchem. 
 

ART. 4.5.4 ONTMOETINGSVERSLAG 

Art. 4.5.4.1 

Vóór iedere wedstrijd wordt door de zorgen van de bezochte club een ontmoetingsverslag opgemaakt. 
Het ontmoetingsverslag moet door de ploegen worden ingevuld: 

- met vermelding van wedstrijdnummer, ploegen, datum en plaats 
- met vermelding van de aanwezige spelers en hun lidnummer 

 
Art. 4.5.4.2 

a. De ploegverantwoordelijke moet bij een ontmoeting steeds de lidkaarten van zijn spelers al dan 
niet digitaal voorleggen aan de tegenstrever en scheidsrechter. Elke ploeg wordt verzocht de 
lidkaarten van zijn tegenstrever te controleren teneinde het deelnemen van niet-aangesloten 
spelers te voorkomen. 

b. Bij het niet kunnen voorleggen van de lidkaarten dienen de identiteitskaarten ter identificatie 
getoond te worden. Dit wordt op het ontmoetingsverslag vermeld. 
 

Art. 4. 5.4.3 

Op het ontmoetingsverslag wordt door de scheidsrechter de punten van de verschillende sets en de 
einduitslag genoteerd.  
 
Art. 4. 5.4.4 

Nadat het ontmoetingsverslag volledig ingevuld is, wordt dit door de scheidsrechter en kapiteins van 
de thuis- en bezoekende ploeg ondertekend. 

 
Art. 4. 5.4.5 

- De ontmoetingsverslagen zijn het enige middel om uitslagen officieel mee te delen en moeten 
binnen de 7 kalenderdagen na de ontmoeting toekomen op het secretariaat in Berchem. Indien 
het formulier later dan deze datum toekomt wordt er een boete B3 toegekend. De datum die 
vermeld staat in de kalender wordt hiervoor als referentie genomen. Bij een uitgestelde 
ontmoeting wordt de nieuwe datum als referentie genomen. 

- De ontmoetingsverslagen dienen volledig ingevuld toe te komen op het secretariaat. Indien dit 
niet het geval is wordt hiervoor boete B4 aangerekend. 
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ART. 4.5.5 UITSTEL 

Indien een ontmoeting niet kan doorgaan op de voorziene datum die vermeld staat in de kalender kan 
deze worden uitgesteld onder volgende condities: 
- het uitstel moet samen met een nieuwe datum aangevraagd worden via Mijn Beheer  
- de tegenpartij moet via Mijn beheer zijn akkoord geven. 
- deze aanvraag en goedkeuring moeten voor de ontmoeting doorgegeven worden via Mijn beheer. 
Indien er te laat of helemaal geen uitstel wordt doorgegeven, krijgt de uitstel vragende ploeg een boete 
B2. 
Indien er geen akkoord wordt bereikt, beslist de Sporta-raad Volleybal Vlaams-Brabant of en wanneer 
de wedstrijd gespeeld moet worden. 
 
 

ART. 4.5.6 FORFAIT 

Art. 4.5.6.1 Forfait voor een ontmoeting 

Een ploeg die voor een ontmoeting forfait moet geven of door het secretariaat een forfait krijgt 
toegewezen zal een boete B1 moeten betalen en verliest de ontmoeting met 4-0. 
 
Art. 4.5.6.2 Algemeen forfait 

Een ploeg die algemeen forfait geeft zal een boete B5 moeten betalen. 
de competitie-aansluitingen worden ongedaan gemaakt en de spelers zijn vrij om aan te sluiten bij een 
andere club. 
 

ART. 4.5.7 FAIR PLAY 

Sporta-Volleybal Vlaams-Brabant hecht veel belang aan fair play en rekent erop dat ook elke speler 
zich gedraagt in de geest van sportiviteit tegenover de scheidsrechter, de tegenstrevers, de 
ploeggenoten en de toeschouwers. Kaarten, uitsluitingen, uitwijzingen, … zijn niet van toepassing. 
Indien er tijdens de wedstrijd geen overeenkomst kan gemaakt worden omtrent een geschil dan wordt 
de wedstrijd stilgelegd en worden de gebeurtenissen op het ontmoetingsverslag in het vak 
‘opmerkingen’ genoteerd en ondertekend door beide ploegen. De klachtencommissie zal beslissen 
over dit geschil. 
 
Art. 4.5.7.1  

Aan het einde van het seizoen zal via een bevraging bepaald worden welke ploeg de sportiviteit wint. 
 

ART. 4.6 AANVAARDING GEDRAGSCODES EN REGLEMENTEN VOOR AANGESLOTEN 

LEDEN EN NIET-AANGESLOTENEN. (CFR. ART 15.4 IR) 

Sporta-federatie vzw wil inzetten op ethisch verantwoorde sportbeoefening en wil 

hieromtrent haar leden sportverenigingen ondersteuning en begeleiding geven. Van alle 

bestuurders, personeelsleden, trainers en andere sportbegeleiders, alsook van alle sporters, 

hun ouders en hun supporters, wordt verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en 

hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen. 

Enerzijds heeft de federatie een gedragscode voor haar eigen bestuurders, sporters die deelnemen 

aan  de werking van de federatie, en voor trainers/coaches die in opdracht van de federatie werken. 

Deze gedragscodes dienen verplicht aanvaard te worden door deze betrokkenen. 



SIR Volleybal Vlaams-Brabant – versie juli 2022 – p. 12 

 

 
 

Anderzijds stelt de federatie aan haar leden sportverenigingen een gedragscode ter beschikking voor 

de verschillende doelgroepen (trainers, bestuurders en sporters). Elk lid sportvereniging van de 

federatie: 

- is verplicht de inhoud van deze gedragscodes, eventueel uitgebreid op eigen initiatief, op te 

nemen in zijn eigen intern reglement waardoor deze gedragscodes van toepassing zullen zijn op 

al hun aangesloten leden; 

- moet ook aan elke persoon die bij zijn werking betrokken is zonder lid te zijn (zoals cursisten en 

hun ouders) opleggen dat ze deze gedragscodes aanvaarden; 

- verbindt zich ertoe zijn gedragscodes duidelijk binnen zijn vereniging te communiceren (website, 

onthaalbrochure, nieuwsbrief, etc) zodat ieder lid of betrokkene op de hoogte is van de normen 

die dit lid sportvereniging hanteert;  

- neemt ook regelmatig initiatieven om zijn leden en betrokkenen hieromtrent te sensibiliseren en 

ziet toe op de naleving van deze gedragscodes. 

De gedragscodes voor sporters en trainers worden gepubliceerd in bijlage 7 van het IR. 

 

ART. 4.7 ADMINISTRATIEVE KOSTEN EN BOETES 

Op bijgevoegde lijst wordt een overzicht gegeven van de administratieve kosten voor de aangesloten 
clubs die meespelen in de volleybalcompetitie van Vlaams-Brabant. Daaronder is de boetelijst terug te 
vinden waarop de fout en de aangerekende boete alsook de eventuele gevolgen kan raadplegen. Deze 
lijst is terug te vinden op de website en in de kalenderboek. 
 

ADMINISTRATIEVE KOSTEN 

 

BASISLIDGELD € 11,00 per lid (vanaf 1/1/23: €12,00 per lid) 

COMPETITEBIJDRAGE -18 jaar: € 4,5       +18 jaar: € 6 

COMPETITIE 
€ 2,00  per ingeschreven ploeg (algemene administratieve kosten) 
€ 2,00  per kalenderboekje (1 per ploeg) 

VERZEKERING 
Ongevallenverzekering + BA leden + 24u/24u verzekering voor  
7 gezondheidssporten. 
Inbegrepen in het basislidgeld. 
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BOETELIJST 

 

BOETE PREMIE GEVOLG OPMERKING 

B1 (Forfait) 

€ 25,00 (niet-gespeelde 
wedstrijd) 

€ 12,50 (gespeelde 
wedstrijd) 

4 – 0 verlies 

Indien ongespeelde 
wedstrijd krijgt 

benadeelde ploeg 
vergoeding van €20,00  
(met uitzondering van 

Algemeen FF) 

B2 (Te laat of niet-
uitgestelde wedstrijd) 

€ 2,50 / / 

B3 (Wedstrijdblad te 
laat binnen) 

€ 2,50 / / 

B4 (Wedstrijdblad 
onvolledig ingevuld) 

€ 2,50 / / 

B5 (Algemeen Forfait) € 50,00 
4-0 verlies voor alle 

wedstrijden (incl. reeds 
gespeelde) 

/ 
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Boomgaardstraat 22 bus 50 

2600 Berchem 

03/361 53 43 

volleybal@sporta.be 

www.sportateam.be/volleybal 

 


