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De spelers hebben het recht langs hun ploegafgevaardigde hun gezamenlijke klachten of wensen kenbaar te maken. De
ploegverantwoordelijke, de sportraad en of de bestuursraad zal ze met de nodige aandacht onderzoeken op de eerstvolgende vergadering.
Afwezigheden wegens ziekte, werk, vakantie op training of wedstrijden moeten op vooraf (telefonisch) worden verwittigd,
liefst minstens een dag voordien (aan de trainer, de ploegafgevaardigde)
Veelvuldige ongemotiveerde afwezigheden van een speler worden door de sportraad behandeld en kunnen leiden tot uitsluiting, na beslissing van de bestuursraad.
Onbehoorlijk gedrag van een speler ten aanzien van een bestuurslid, trainer, ploegverantwoordelijke, scheidsrechter, medespeler, tegenstander, een handeling of een feit welke de club kan schaden, kan, nadat de betrokkene gehoord is door
de sportraad en/of de bestuursraad, aanleiding kunnen geven tot een tuchtstraf. Herhaling van de feiten kan aanleiding
geven tot uitsluiting, na beslissing van de bestuursraad.
Een speler kan voor onsportief gedrag’ in een eerste fase een sportieve schorsing krijgen, opgelegd door de trainer-coach.
Onder ‘onsportief gedrag’ verstaan we alle acties die één van de leden doet waardoor het imago van de club wordt geschaad. Een zware sportieve overtreding (vechtpartij, agressief gedrag,…) kan aanleiding geven tot een schorsing die uitgesproken wordt door de bestuursraad van de club. Betrokkene zal eerst gehoord worden door de bestuursraad van de
club, waarna er eventueel een sanctie zal worden uitgesproken door de bestuursraad. Bij herhaling van de feiten kan dit
leiden tot definitieve schorsing. Naaste verwanten van een lid dat gehoord wordt verlaten tijdens de bespreking de vergadering en beslissen niet mee over de sanctie.
Medewerkers van de club met een erkende verantwoordelijkheid (leden van de sportraad en bestuursraad, ploegverantwoordelijken, trainers, enz.) die de club in een negatief daglicht stellen en alzo schade toebrengen aan de werking van de
club, zullen gehoord worden door de bestuursraad. Daarna zal er eventueel een sanctie worden uitgesproken door de bestuursraad. Naaste verwanten van een lid dat gehoord wordt verlaten tijdens de bespreking de vergadering en beslissen
niet mee over de sanctie.
Alle spelers zijn verplicht de door de club aangeboden uitrusting tijdens alle wedstrijden te dragen. Na elke wedstrijd
moet de sportkledij worden verzameld in de daarvoor beschikbare mand of tas. De uitrusting mag geen dienst doen als
badmatje of iets dergelijks. Bij vrijwillige beschadiging kan er een vergoeding worden geëist.
Alle trainers worden door de sportraad aangesteld, begeleid en gecontroleerd. Ten aanzien van de sportraad geven zij periodiek een verslag van hun werk. De periodiciteit wordt door Sportraad vastgelegd. Tevens moeten zij een aanwezigheidslijst van de spelers en hun trainingsschema's kunnen voorleggen.
De spelers dienen minstens 20 minuten voor de wedstrijd en 10 minuten voor de aanvang van een training aanwezig te
zijn in sportkledij op de plaats van de sportactiviteit.
Iedere speler, die in de loop van het seizoen aansluit is verplicht de training te volgen en zal, indien mogelijk, opgesteld
worden voor de wedstrijden.
De trainers kunnen geen disciplinaire straffen uitdelen, behalve tijdens de wedstrijden en trainingen zelf, waar een onmiddellijk optreden vereist wordt.
Iedere speler dient jaarlijks een medische controle te ondergaan. Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen op het secretariaat.
Iedere speler dient bij elke wedstrijd zijn/haar identiteitskaart bij zich te hebben. Bij een eerste vergetelheid volgt een verwittiging, bij een tweede maal een boete van € 3,00, bij een derde maal onmiddellijke uitsluiting voor de betreffende of
eerstkomende wedstrijd.
Iedere lid dat ontslag wenst te nemen, moet dit schriftelijk en aangetekend laten weten aan het secretariaat voor het einde
van de maand april. Elk lid kan zich nochtans uit de vereniging terugtrekken mits naleving van de geldende bepalingen van
de statuten van VBL. Voor informatie dient men zich tot het secretariaat te wenden
De vzw wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van lichamelijk letsel toegebracht door toedoen van leden aan derden.
De vereniging kan enkel verantwoordelijk gesteld worden voor zover het een geval betreft welke door de Bondsverzekering en de Burgerlijke aansprakelijkheid van de vzw gedekt wordt.
Alle niet voorziene gevallen worden door de sportraad of de bestuursraad beslecht.
De volwassen spelers (senioren) kunnen een bijkomende sportverzekering afsluiten voor risico's die niet in de verplichte
verzekering van de VBL zijn opgenomen.

