
Handbal is een teamsport waarin samenspelen heel belangrijk is. 
HC Schoten is een familieclub met een gezellig clubleven. Naast het 
voorzien van trainingen, organiseren van wedstrijden en tornooien, 
onderhoud van onze accommodaties en materiaal, en nog vele 
andere noodzakelijke clubtaken worden er ook nog geregeld activi-
teiten georganiseerd.

Dit gebeurt niet vanzelf, hiervoor rekenen we ieder jaar op de inzet en 

samenwerking van vele vrijwilligers.  Om al dit werk draagbaar te 

houden en al onze leden ook van hun club te kunnen laten genieten 

hebben wij een charter opgesteld.  De volledige tekst van dit charter is 

te vinden op de site van HC Schoten [www.handbalclubschoten.be].

Coaches, spellers, begeleiders en medewerkers, actief in – al dan niet 

lid van – de club, worden geacht dit reglement te kennen en te volgen.

OP DE ACHTERZIJDE VINDT U DE KERNPUNTEN



• Wij spelers en speelsters, ouders, begeleiders, coaches, trainers, het bestuur en supporters 

beleven het handbal in de eerste plaats als een passie met plezier, waarbij opleiding en training 

zeker zo belangrijk zijn als het spelen van wedstrijden zelf, alsook de betrokkenheid bij het 

clubgebeuren en bij de activiteiten die deze passie onderstrepen.  Door het uiten van onze passie 

dragen we ook bij tot het promoten van de handbal sport.

• Wij willen onze spelers en speelsters zoveel mogelijk de kans geven om hun ambities in het 

handbal waar te maken.  De club doet dit door te zorgen voor een kwalitatief hoge en 

professionele sport opleiding.   

•  Binnen HC Schoten kan ieder lid in een gezonde en veilige omgeving functioneren.  We hebben 

respect voor elkaar, voor de tegenstander, voor de scheidsrechters, voor de trainers, voor de 

supporters, en voor het materiaal waarmee we werken en de accommodaties waarin we spelen.

•  Binnen HC Schoten wordt niet gediscrimineerd – iedereen is gelijk ongeacht kleur, taal, geslacht, 

religie, handicap, …. niemand wordt uitgesloten!

•  Voor onze jeugdspelers en jeugdspeelsters geldt dat school altijd prioriteit heeft boven handbal 

– sport is belangrijk, maar de schoolhouding mag er niet onder lijden.

• Alcohol en tabak schaden de gezondheid en hebben een negatieve invloed op de 

sportprestaties.  Gebruik hiervan door onze jeugd wordt dan ook afgeraden.  Trainers en ouders 

kunnen hierin een voorbeeldfunctie vervullen.  Drugsbezit of gebruik, en dopingbezit of gebruik, 

zijn uit den boze.

•  Pesten, verbal of fysiek geweld, discrimineren, zich schuldig maken aan [seksuele] intimidatie of 

ongewenst seksueel gedrag is niet aanvaardbaar.  Voor al deze problemen kunnen leden terecht 

bij de vertrouwenspersonen binnen de club, die de informatie op een discrete manier zullen 

behandelen.

•  Het niet naleven van dit charter kan aanleiding geven tot maatregelen vanuit de club.

• Wij, de club, staan voor een team van vrijwilligers, spelers en speelsters en omgeving die 

gezamenlijk werken in de richting van hetzelfde doel, namelijk invulling te geven aan de visie, 

missie en waarden van de club.  Alhoewel wij aandacht en begrip hebben voor ieder individu, 

maken wij persoonlijk belang principieel ondergeschikt aan ploeg- en clubbelang.

Door het onderteken van dit charter verklaart u zich akkoord om de waarden en normen 

waarvoor wij als club staan na te leven en te promoten en mee het gezamenlijk 

doel van de vereniging actief te ondersteunen.

Naam+Voornaam lid: 

………………………………………………..……………….....…..…

Datum: ………………………..…………….....…..…………...

Naam+Voornaam ouder/voogd

………………………………………………..……………….....…..…

Datum: ……………………..……………….....…..…………...


