Afsprakennota VZF Selectie
Naam: …………………………………………………………………………………………………
Bevestigt hierbij onderstaande na te leven indien definitief geselecteerd:
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

Heeft kennis genomen van de selectiecriteria en het trainingsprogramma van
de selectiegroep op (www.zwemfed.be/competitie/waterpolo/selecties).
Verbindt zich ertoe, behalve bij ziekte/overmacht, deel te zullen nemen aan
alle trainingen, stages en tornooien georganiseerd door de Vlaamse
Zwemfederatie. Hierbij geldt volgende:
− Selectietrainingen hebben voorrang op clubcompetitie op de dagen dat deze
effectief vrijgehouden dienden te worden binnen de competitie (aangeduid
op de wedstrijdkalender in het rood)
− Bij deelname aan tornooien waar ook de eigen club aan deelneemt, komt
men uit voor de selectieploeg
− Bij kwetsuren ook aanwezig zal zijn op trainingen en wedstrijden.
Afwezigheden moeten 15 dagen op voorhand via mail worden doorgegeven aan
de trainer & teammanager. Bij laattijdige afmeldingen voor stages kunnen de
gemaakte kosten worden aangerekend. Bij overmacht of ziekte kort voor de
activiteit neem je zo mogelijk telefonisch contact op met jouw afgevaardigde.
Weet dat wanneer een sanctie wordt opgelopen in een clubwedstrijd, deze
automatisch kan doorgetrokken worden voor evenementen van de Vlaamse
Zwemfederatie en dat hierdoor niet geselecteerd zal worden voor een training,
stage of tornooi van de Vlaamse ploeg gedurende de volledige duur van de
schorsing.
Verbindt zich ertoe om individueel én in clubverband de nodige inspanningen
te leveren.
Is zich ervan bewust dat bij het niet-naleven van de Gedragscode VZF
selecties (zie volgende pagina) of gebrek aan inzet uitsluiting uit de ploeg en
toekomstige selecties tot gevolg kan hebben.
Verbindt zich ertoe alle eventuele problemen onmiddellijk te melden aan de
Vlaamse Zwemfederatie.
De Vlaamse Zwemfederatie betaalt de kosten voor de begeleiding &
accommodaties tijdens trainingen & wedstrijden maar niet voor:
• Maaltijden*
• Verplaatsingen: de atleten verplaatsen zich met eigen vervoer of betalen
bijdragen wanneer vervoer wordt ingelegd*
• * uitgezonderd wanneer omwille van praktische overwegingen voorzien
door de VZF
Een bedrage van 100€ wordt betaald binnen 1 week na bekendmaken van de
geselecteerde atleten op rekeningnummer BE86 2900 1894 7050 - BIC
GEBABEBB van de VZF.
Het voorzien uniform wordt op alle VZF gerelateerde events gedragen
(training, wedstrijden, clinics, persmomenten, etc.). De kledij wordt niet
geruild of verkocht. Indien dit wel het geval is of er is een kledingstuk kwijt,

•
•

•

is de speler verantwoordelijk voor de aankoop van een nieuw overeenkomstig
kledingstuk.
Bij minderjarigen: de ouder geeft hierbij de toelating dat de atleet het land
mag verlaten zonder dat het vergezeld wordt door de ouders.
Door het plaatsen van mijn handtekening geef ik toestemming de VZF om het
beeldmateriaal (foto, video) dat tijdens activiteiten verzameld werd te
publiceren op de website, drukwerk en/of sociale media. De VZF zal steeds
zorgvuldig omgaan met het verkregen beeldmateriaal, en zal erover waken
dat door plaatsing ervan geen enkele betrokken persoon schade zal
ondervinden.
De clubtrainer – en bestuur werd op de hoogte gebracht van dit engagement.
Gedragscode VZF selecties

Hierna overlopen we de richtlijnen die gelden voor elk selectielid die deel neemt
aan een activiteit van de Vlaamse Zwemfederatie. De doelstelling van de
gedragscode is het creëren van een positief klimaat voor het volledige team.
Elk selectielid dient zich in de loop van een activiteit van de Vlaamse
Zwemfederatie aan de volgende richtlijnen te houden:
1. Ik ben op tijd aanwezig tijdens- en zet me volledig in voor elke activiteit.
2. Ik respecteer de andere deelnemers. Door hen te steunen en aan te
moedigen bevorder ik de teamgeest.
3. Ik ben er mij van bewust dat in een teamsport het ploegbelang boven het
individuele belang staat.
4. Ik respecteer de begeleiders en de richtlijnen die de begeleiders
meegeven.
5. Ik verwittig de begeleiding onmiddellijk als ik me ziek voel of er iets
scheelt. Ik verlaat nooit een activiteit zonder toestemming van de
begeleiding
6. Ik heb respect voor de accommodatie en het aanwezige materiaal.
7. Ik respecteer rustmomenten en zorg ervoor dat ik goed eet en drink,
zodat ik mezelf kan verbeteren tijdens de trainingsmomenten.
8. Ik draag mijn uitrusting (indien van toepassing)
9. Als jongen blijf ik uit de kamers van de meisjes en vice versa. Indien
mogelijk wordt er een gemeenschappelijke ontspanningsruimte voorzien.
10.Ik neem geen foto’s van andere atleten en/of maak deze openbaar zonder
uitdrukkelijke toestemming van de getrokken personen.
11.Ik respecteer mijn eigen lichaam. Ik begrijp dat het bezit of gebruik van
drugs, alcoholische drank of tabak verboden is.
12.Ik respecteer eventuele andere afspraken die door de begeleiding bij
aanvang van een activiteit worden gemaakt.
Indien de richtlijnen niet worden nageleefd, ondernemen we de volgende
stappen:
1. Een waarschuwing die ervoor moet ervoor zorgen dat de deelnemer op de
hoogte is van de overtreding.

2. Schorsing van de activiteit. Op het einde van de activiteit zal de begeleider
een gesprek hebben met de deelnemer over mogelijke gevolgen. De
ouders worden ingelicht.
3. Schorsing, gevolgd door een overleg met de ouders. Als de deelnemer
blijvend de richtlijnen niet naleeft, zal er een overleg georganiseerd
worden met de ouders. Waarschijnlijk gevolg is een uitsluiting (schrapping
uit de selectie).
4. In het geval van een zware overtreding onder de vorm van onder meer
agressie en/of diefstal kunnen bovenstaande stappen overgeslagen
worden. Er zal onmiddellijk een overleg georganiseerd worden met
uitsluiting tot gevolg.
Naam, datum & handtekening ouder(s) met vermelding gelezen en goedgekeurd

