Onze missie:
Het nastreven van hoogkwalitatieve basketbalopleiding en spelplezier voor spelers en
ouders uit de regio
KBBC Bavi Gent biedt een gestructureerde jeugdopleiding aan met een gekwalificeerde
sporttechnische staf van coaches en coördinatoren waardoor jeugdspelers de kans
krijgen door te stromen naar een seniorploeg.
KBBC Bavi Gent beschikt over verschillende seniorsploegen waarbinnen elke speler
naargelang talent en ambitie een sportcarrière kan opbouwen en gestreefd wordt naar
de beste ploegresultaten in competitieverband.
KBBC Bavi Gent is een club van en voor de leden. Personen met rechtstreekse financiële
belangen bij Bavi (krijgen/geven) worden nooit opgenomen in het kernbestuur, bestuur
of één van de cellen (uitzonderingen zijn mogelijk na unaniem akkoord kernbestuur en
goedkeuring door VZW).
KBBC Bavi Gent uit zijn familiaal karakter via de organisatie van allerlei clubactiviteiten.
KBBC Bavi Gent ijvert voor verantwoord gedrag zowel op als buiten het veld en een
respectvolle omgang met zowel medestrever als tegenstander in een sportieve sfeer.
KBBC Bavi Gent creëert een leeromgeving voor alle betrokkenen bij de club: speler,
trainer, scheidsrechter, tafelofficial, bestuurslid, vrijwilliger.
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Iedereen die wil basketballen is welkom bij ons.
Voorwaarde is dat men de juiste attitude heeft. De wil om bij te leren moet steeds
aanwezig zijn en men zal dit trachten te realiseren door op een intensieve,
constructieve en enthousiaste manier deel te nemen aan de trainingen. Plezier,
leergierigheid, sportiviteit en wederzijds respect staan centraal in het clubgebeuren bij
KBBC Bavi Gent.
Wij streven er naar om te werken in een open en positieve sfeer. Samen winnen, samen
verliezen, samen genieten en aangename dingen doen zijn belangrijke sleutelwoorden.
Bij BAVI zijn jongeren vanaf 5 jaar welkom. Zij krijgen, door inzet van een groep
gemotiveerde bestuursleden, coaches, ploegverantwoordelijken en vrijwilligers de kans
om zich van (pré)microben tot en met seniores maximaal te ontplooien.
Afhankelijk van elk individueel kunnen, rekening houdend met de doelstellingen van de
club, trachten we bij BAVI te komen tot een maximale doorstroming van eigen jeugd
naar de seniores.
Basketbal is een teamsport, waarbij het mentale aspect van de speler een belangrijke
rol speelt. Om die reden zullen we ernaar streven vanuit elke jeugdreeks specifieke
accenten te leggen naar ploegspel, mentale weerbaarheid en sport specifieke
technieken.
Voor een goede club- en ploegwerking is het belangrijk dat gedragscodes nagekomen
worden. Bij niet naleving van de regels/afspraken kan de clubleiding overgaan tot het
nemen van sancties.
Dit kan, afhankelijk van de ernst van de feiten, gaan om
•
•
•
•

een mondelinge verwittiging;
een mededeling aan de ouders of voogd;
het verbod tot het bijwonen van een of meerdere trainingen en/of wedstrijden;
uitsluiting uit de club.

Mogelijke geschillen worden bij voorkeur eerst met de coach en de
ploegverantwoordelijke besproken.
Indien niet tot een vergelijk wordt gekomen spreekt men de ombudspersoon aan.
Ook andere bestuursleden kunnen steeds aangesproken worden.
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In ons opleidingsplan houden wij rekening met de specifieke noden van de
ontwikkelingsfasen
• Fysieke belastbaarheid (wat kunnen de spelers fysiek aan)
• Prestatievermogen (wat mogen we verwachten)
• Mentale draagkracht (wat kunnen de spelers psychisch aan)
en specifieke doelstellingen per leeftijdscategorie:
•
•
•
•

Balvaardigheid
Basket technische en -tactische vorming
Fysieke en conditionele vorming
Mentale vorming

In de opleiding krijgt iedereen evenveel aandacht, zowel de talentrijken als de iets
minder begaafden, zowel op training als tijdens de wedstrijd.
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GEDRAGSCODE BAVI GENT KBBC
Lid zijn van een club betekent een engagement aangaan met jezelf en de mensen van de
club. Vandaar dat KBBC Bavi Gent een aantal verwachtingen heeft tegenover de speler
of clublid. Het respecteren van de gedragscode zal het clubgebeuren en de beleving van
je favoriete sport nog aangenamer maken.
Het is de bedoeling dat je als sporter plezier beleeft. Dit begint bij jezelf, door een goede
mentaliteit en een grote dosis inspanning.
• Elke persoon die zich bij Bavi aansluit als spelend of niet-spelend lid, alsook de
ouders of voogd van de jeugdspelers, verklaren op de hoogte te zijn van het
Bavicharter en zich ernaar te schikken.
• Buiten mondelinge communicatie verloopt de communicatie binnen de club
steeds meer via email. Daarom bezorgt elk lid van de club - en voor een
jeugdspeler eveneens een ouder of voogd aan de clubsecretaris zijn/haar emailadres.
• Alle activiteiten gebeuren in groepsverband: trainingen, wedstrijden,
clubactiviteiten, de zaal opruimen, …
• Alle problemen worden eerst met de betrokken trainer of ploegafgevaardigde
besproken.
• Elk lid van de club respecteert het materiaal dat toebehoort aan andere leden of
aan de club of dat deel uitmaakt van de sporthal.
• Roken voor, tijdens of na trainingen en wedstrijden is ten stelligste af te raden
niet toegelaten en is sowieso verboden in de sporthal, kleedkamer of cafetaria.
• Het nuttigen van alcoholische dranken voor, tijdens of na trainingen en
wedstrijden is niet toegelaten voor minderjarigen en is tevens af te raden voor
onze ‘oudere’spelers. Er worden in geen geval (alcoholische) dranken genuttigd
in de kleedkamer.
• Drugs (soft- en harddrugs).
Bezit en gebruik van drugs is bij elke clubactiviteit en onder alle omstandigheden
verboden.
Indien één van onze leden in aanraking komt met drugs, als gebruiker zullen
sancties volgen met mogelijke schorsing of uitsluiting tot gevolg. Wordt een lid
betrapt op dealen volgt een onmiddellijke uitsluiting uit de club.
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• Van ieder lid wordt verwacht dat hij zich engageert bij extra sportieve
evenementen die tot doel hebben de club financieel te steunen (HotDogs,
eetfestijn, Sneukelwandeling, verkoop lotus, verkoop paaseitjes, Quiz…)
• Niet-deelname aan geplande activiteiten, zowel sportieve- als clubactiviteiten,
worden steeds persoonlijk en vooraf aan de betrokken trainer,
ploegafgevaardigde of kernbestuur gemeld.
• Het lidgeld, dat we zo democratisch mogelijk willen houden, dekt slechts een
deel van onze uitgaven. Naast het organiseren van de fundraisingsactiviteiten zijn
onze sponsors onontbeerlijk voor onze club. We verwachten dat je hen kent en
zo mogelijk bij hen langsgaat. Vertel hen zeker dat je van Bavi bent.
• Tijdens schoolvakanties en examenperiodes zijn er ook trainingen en
wedstrijden. Hou daar rekening mee.
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SPELERSCODE
TRAININGSCODE
• Iedereen volgt de trainingen op regelmatige basis. De club verwacht dat men
maximaal (100 %) op de trainingen aanwezig is.
• In geval van kwetsuren wordt de trainer vooraf ingelicht. In samenspraak met de
trainer en dokter kan je toch deelnemen aan de training mits aangepaste
oefeningen.
• Iedereen is minimum 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig in de
zaal. Dit in gepaste trainingsuitrusting. Omkleden gebeurt steeds in de
kleedkamers.
• Alle spelers helpen mee bij het klaarzetten van het terrein wanneer het vrij is en
bij het opbergen van het materiaal na de training.
• Stilte en aandacht als de trainer uitleg geeft of een oefening toont.
• Elke speler neemt rustig, goed geluimd en met inzet deel aan de training: willen
leren en oefenen wat je nog niet kan. Negatieve emotionele reacties zullen niet
toegelaten worden.
• Toon respect voor elkaar en lach je ploeggenoten of andere clubleden niet uit als
er iets niet lukt, maar blijf aanmoedigen tot het lukt.
• Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.
• Trainer tijdig verwittigen bij afwezigheid + tegenprestatie afspreken met trainer
bvb. met andere ploeg meetrainen, jeugdwedstrijd fluiten, fungeren als aspiranttrainer bij jongere groep….
• Hygiëne is belangrijk. Douchen is verplicht na iedere training.
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WEDSTRIJDCODE
• Zorg ervoor dat je ten laatste op het afgesproken uur aanwezig bent op de
afgesproken plaats.
• Bij thuiswedstrijden geeft de coach door wanneer je aanwezig moet zijn.
• De coach beslist wie er speelt.
• Elke speler voert individueel of in groep de modelopwarming uit (geleid door de
kapitein/coach).
• Spelers die niet starten zijn steeds klaar om een speler op het terrein te
vervangen. Zij houden zich warm en moedigen het team aan. Bij een time-out
verzamelt het hele team rond de coach.
• Op de bank en naast het terrein heerst er orde: drank, trainingsvesten,
sporttassen staan naast elkaar.
• Elke speler neemt zijn verantwoordelijkheid op tijdens de wedstrijd: maximale
inzet, opdrachten van trainer uitvoeren, sportief teamgedrag, fairplay…
• Er wordt door niemand kritiek gegeven op eigen ploegmaats, trainer,
tegenspelers, scheidsrechters of andere personen met een officiële functie.
Alleen de kapitein mag de personen met een officiële functie aanspreken en
hij/zij doet dit op een beleefde manier.
• Er wordt niet gediscussieerd met scheidsrechters, tegenstander of publiek.
• Na elke wedstrijd zal iedereen de tegenstrever en de scheidsrechters de hand
drukken.
• Elke speler vanaf de U16 moet voor elke wedstrijd in het bezit zijn van zijn/haar
identiteitskaart. Eventuele boetes opgelegd door de Tuchtcommisie van VBL
vallen ten laste van de speler.
• Na de wedstrijd ruimen we alle afval rond het terrein op, ook die van de
tegenstander.
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SPEELGELEGENHEID
Het eerste streefdoel is om alle jongeren een zo goed mogelijke en complete opleiding
te geven en zo het beste uit elk individu te halen. Om dit te realiseren zal de sportieve
cel samen met de trainers de spelers op het einde van het seizoen indelen in een groep
die, voor het volgende seizoen, het best aansluit bij de mogelijkheden van de speler. Dit
is niet automatisch de categorie waartoe de speler behoort op basis van zijn leeftijd.
Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling van de spelgelegenheid. Voor de
premicroben en microben is spelgelegenheid nog prioritair en wordt bepaald door het
‘slangensysteem’. Vanaf benjamins zullen naast inzet en aanwezigheid op training,
attituden en spelinzet tijdens de wedstrijd, ook de technische en tactische kwaliteiten
mee de spelgelegenheid bepalen. Spelers en ouders mogen steeds, op een correcte
manier, uitleg vragen aan de trainer aangaande de spelgelegenheid tijdens een
wedstrijd. Dit kan op een ogenblik dat het best past voor alle betrokkenen.
Sommige spelers spelen in meerdere ploegen. Trainers hebben notie van reeds
gespeelde wedstrijden van de betrokken speler en nemen de nodige voorzorgen en
maatregelen om overbelasting te voorkomen.
Bij bekerwedstrijden wordt er door de club gekozen voor het resultaat en wordt er in
principe gekozen voor de sterkste opstelling
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TRAINERSCODE
• De trainer zorgt ervoor dat de spelers de spelerscode nakomen.
• Spelers/ouders die de code niet naleven worden hierop door de trainer,
eventueel in samenspraak met de Ombudsfunctie, aangesproken.
• De trainer zorgt ervoor dat elke training degelijk voorbereid wordt.
• De trainer is tijdig aanwezig in de zaal zodat hij/zij de spelers kan ontvangen.
Indien dit uitzonderlijk niet lukt, spreekt men een verantwoordelijke
ouder/kapitein aan om dit te doen.
• De trainer (of ploegverantwoordelijke) zet mee het veld klaar en zorgt er na de
wedstrijd voor dat het materiaal netjes opgeborgen wordt en dat alle ballen
aanwezig zijn in de juiste ballenbak.
• De trainer heeft een ‘voorbeeldfunctie’.
• De trainer motiveert de spelers.
• De trainer helpt mee een geschikte ploegverantwoordelijke te vinden.
• De trainer kan ploegactiviteiten organiseren die een goede ploegsfeer
bevorderen.
• De trainer draagt de verantwoordelijkheid over de jeugdspelers. Dit betekent ook
dat men geen kinderen zonder begeleiding achterlaat; dat men rekening houdt
met persoonlijke opmerkingen van een jeugdspeler; enz...
• Indien een training niet kan doorgaan zorgt de trainer ervoor dat elke speler (en
indien nodig ook de ouders) hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. De
trainer meldt dit eveneens tijdig aan de sportieve leiding van de club zodat de
huur van de sporthal geannuleerd kan worden.
• Indien een trainer niet kan aanwezig zijn zorgt hij/zij voor vervangingen meldt dit
aan de sportieve coördinator.
• De trainer registreert de aan- en afwezigheden van de spelers en bezorgt
maandelijks een overzicht aan zijn coördinator.
• De coördinator superviseert zijn/haar respectievelijke trainers, volgt trainingen
en wedstrijden op en motiveert en stuurt bij waar nodig.
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• De trainer evalueert de spelers en stuurt zijn evaluaties door naar de
Jeugdverantwoordelijke.
• Nieuwe spelers worden niet toegelaten op trainingen zonder voorafgaandelijke
toestemming van de Jeugdverantwoordelijke.
• Voor gekwetste spelers voorziet de trainer een aangepast programma zodat deze
spelers nuttig bezig zijn en bij de ploeg betrokken blijven.
• De trainer is verplicht aanwezig op de trainersbijeenkomsten. Bij afwezigheid
wordt een gepaste tegenprestatie afgesproken met de coördinator.
• De trainer van jeugdspelers is beschikbaar voor en gesprek met ouders. De
gepaste momenten worden aan de ouders kenbaar gemaakt.
• Binnen Bavi streven we er naar om voor elke ploeg een gediplomeerd trainer te
hebben. Indien een coach niet over de vereiste kwalificatie beschikt, verwachten
we dat hij al het nodige doet om die kortelings te halen.
• We verwachten dat coaches op vrijwillige basis hun kennis optimaliseren via
clinics en opleidingen. Opgedane kennis wordt in de coachesvergaderingen met
de collega’s gedeeld.
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OUDERSCODE
Algemeen:
• Zorg dat het kind tijdig aanwezig is en zijn uitrusting volledig en in orde is.
Jongere kinderen zijn hiervoor afhankelijk van hun ouders. Indien u niet kan
aanwezig zijn bij een wedstrijd, zorg er dan voor dat uw kind met een andere
ouder kan meegaan en terugkeren.
• Toon belangstelling voor de sport en de club en ga regelmatig kijken en
supporteren.
• Vraag uw kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te
beleven aan het geen het doet.
• Zie sport niet als een handige/nuttige vorm van kinderopvang.
• Jaag (fok) uw kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders, maar
stimuleer het kind om al zijn talenten te ontwikkelen.
• Stimuleer het kind zich aan afspraken van de club of ploeg te houden.
• Stimuleer eveneens het kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te
houden.

Speciaal voor de wedstrijden:
• Gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
• Applaudisseer voor knap spel van zowel eigen ploeg, als van de tegenstrever.
• Moedig het kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
• Respecteer steeds de beslissingen van de coach en scheidsrechters
• Als ouder moedig je aan, de instructies worden gegeven door de trainer/coach
• Als je niet akkoord bent met bepaalde zaken ivm het spelen, praat er over met de
trainer/coach. Niet direct na de wedstrijd, liefst na een afspraak.
• Leer het kind respect opbrengen voor de prestaties van de tegenstander.
• Kijk niet alleen naar de score/uitslag, maar naar de geleverde inspanningen,
benader steeds positief!
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Voorzitter: Els MERVIELDE – voorzitter@bavigent.be
Ondervoorzitter: Frankie BEYAERT– ondervoorzitter@bavigent.be
Secretaris: José VAN DER MEIREN – secretariaat@bavigent.be
Penningmeester: Nele DECRAENE – penningmeester@bavigent.be
Sportief coördinator: Peter LEYRE - peter.leyre@telenet.be
Vertrouwenspersoon Fien ALGOET - vertrouwenspersoon@bavigent.be

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Morekstraat 109 – 9032 Wondelgem
Tel: 0476/75.44.47

B.T.W. 0478.477.343
IBAN BE26 0682 1778 4629
BIC GKCCBEBB

WWW.BAVIGENT.BE
secretariaat@bavigent.be

