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Welkom bij EEVOC
Dankjewel voor je keuze om trainer te zijn bij onze club! Welke  
leeftijdscategorie je ook traint, we vinden het belangrijk dat je je  
welkom voelt in EEVOC. Deze infofiche helpt je het antwoord te  
vinden op belangrijke vragen waar je als (nieuwe) trainer kan op  
botsen. Dat kan gaan over zeer praktische zaken, maar ook bij meer 
complexe vragen of problemen proberen we je vlot (de weg naar) de 
oplossing te helpen vinden.

Wie is wie?
Een volledig overzicht van de bestuursploeg vind je op www.eevoc.be. Hieronder vind je enkele belangrijke e-mail-
adressen waar je met je vragen terecht kan.

bestuur@eevoc.be: algemene vragen, vragen van algemeen clubbelang, een klacht...
sportievecel@eevoc.be: vragen over het sportieve, trainingsondersteuning...
trainers@eevoc.be: contacteer alle EEVOC-trainers, bijvoorbeeld voor het overnemen van een training
voorzitter@eevoc.be: vragen die specifiek voor de voorzitter zijn bedoeld
secretaris@eevoc.be: vragen over inschrijving, verleggen van wedstrijden, verzekering, licenties...
valerie@eevoc.be: vragen over de praktische regelingen van de sporthal, vertrouwenszaken, de clubstage...
bert@eevoc.be: vragen of opmerkingen over materiaal (netten, ballen...)
penningmeester@eevoc.be (financieel beheerder): vragen over vergoeding en andere financiële zaken
bernard@eevoc.be: vragen over sponsoring
luc@eevoc.be: vragen over mogelijkheden om in recreatief competitieverband te spelen (VOBOG)

COMMUNICATIE MET JE PLOEG

Elke ploeg krijgt een groepsmailadres, bv. JU15@eevoc.be. Dit wordt jaarlijks geupdate. Het is een handige manier om 
met je ploeg te communiceren. Uiteraard zijn Whatsapp-groepjes e.d. handig voor snelle communicatie.

Gids voor nieuwe EEVOC-trainers

Bal en wedstrijdtruitje Supporter



Trainingen
WAAR en WANNEER?

Periode: de trainingen starten vanaf augustus tot de laatste match. De trainer kan hierna ook nog verder trainingen 
blijven geven met het oog op volgend seizoen. Prestaties worden betaald tot eind april.
Locatie: Sportcentrum Hoge Wal, Guldensporenlaan 34, Ertvelde
Terrein: de sporthal wordt zowel in de lengte als in de breedte ingedeeld. Je vindt deze terreinindeling, samen met het 
terrein voor jouw trainingen en de trainingsuren terug op onze website: www.eevoc.be/trainingsschema/. In augustus 
kan tijdelijk een andere regeling gelden, je wordt hiervan op de hoogte gebracht.

MATERIAAL

Ballen: de ballen van onze club bevinden zich in de karren in de sporthal. Voor de jongste leeftijdscategorieën  
beschikken we over verschillende types lichtere ballen.
Sleutel: om de ballenkarren te kunnen openen heb je een EEVOC-sleutel nodig. Heb je deze nog niet ontvangen? 
Contacteer Chris Haillez via christiaan@eevoc.be.
Uitrusting: elke trainer ontvangt van de club een gratis coachuitrusting en sportzak. De uitrusting werd gesponsord. We 
vragen dan ook dat elke coach deze uitrusting draagt tijdens het coachen.
EHBO: contacteer in de eerste plaats de sportdienst voor medische hulp. Heb je enkel een icepack nodig? Er bevinden 
zich verschillende icepacks in de EEVOC-frigo in het EHBO-lokaal. De ingang van dit lokaal bevindt zich op terrein 4. In-
dien dit lokaal gesloten is, vraag je de sleutel bij de sportdienst. Het slot van deze frigo gaat open met de EEVOC-sleutel. 
Materiaal van de sporthal gebruiken:  het materiaal uit de sporthal en de kleine berging mag steeds vrij gebruikt  
worden. Het materiaal uit de grote berging kan je gebruiken na aanvraag via sport@evergem.be. 

WAT TE DOEN ALS JE GEEN TRAINING KAN GEVEN?

1. Het is belangrijk dat je elke training laat doorgaan. Zoek daarom steeds eerst zelf een vervanger voor je training. 
Gebruik eventueel het e-mailadres trainers@eevoc.be om je medetrainers te contacteren.
2. Wanneer je écht geen vervanger vindt of je hebt te weinig spelers voor een training, annuleer je het terrein per mail 
via sport@evergem.be. Een telefoontje naar de sportdienst is niet voldoende. Zet steeds bestuur@eevoc.be in cc.

TRAININGSPRESTATIES

De trainingsprestaties worden betaald onder het vrijwilligersstatuut. In het begin van elke maand geef je de data 
door waarop je training hebt gegeven via penningmeester@eevoc.be. Je noteert eveneens de data van de door jou 
gecoachte wedstrijden. De vergoeding van je prestaties volgt dan snel. 

Voorbeeld:  • 1/12 training
  • 3/12 training
  • 5/12 match : EEVOC – Avanti Aalter
 
Als iemand jouw training overneemt die niet in het trainerskorps zit, dan mag je die prestaties bij jouw prestaties bij-
schrijven. Het bedrag mag je onderling met je vervanger regelen.

Trainster bij Multimove Training



Wedstrijden
SPELERSLICENTIES EN COACHLICENTIE

Voor aanvang van de competitie dien je de juiste coachlicentie aan te vragen via https://www.volleyadmin2.be/, dit 
moet jaarlijks gebeuren. De coachlicentie wordt terugbetaald volgens de ploeg die je coacht. De aanvraag van de licen-
ties van je ploeg gebeurt door de secretaris. Je ontvangt deze digitaal. Bij vragen hierover kan je steeds bij de secretaris 
terecht.

PLOEGVERANTWOORDELIJKE en MARKEERDER

Elke ploeg heeft een vaste markeerder voor de thuiswedstrijden en een ploegverantwoordelijke nodig. Het is de taak 
van de trainer om een ploegverantwoordelijke en markeerder aan te duiden. Met hen maak je afspraken over de taak-
verdeling. Wie vult het wedstrijdblad in? Wie stuurt de wekelijkse e-mail om het vervoer te regelen voor een uitwed-
strijd? Wie drukt de meest recente spelerslijst af? 

SCHEIDSRECHTER BIJ JEUGDWEDSTRIJDEN

Bij jeugdwedstrijden U15 of jonger, wordt er iemand aangeduid van de seniorenploegen om te fluiten. Contacteer 
zeker het bestuur wanneer de aangeduide persoon niet komt opdagen. 

WEDSTRIJDMATERIAAL

Wedstrijdbladen, briefjes voor opstellingen, wisselbordjes, fluitjes... je vindt ze allemaal in de EEVOC-kast in de 
EHBO-ruimte. Je kan de kast openen met de EEVOC-sleutel.

WEDSTRIJDKLEDIJ

Maak, eventueel samen met je ploegverantwoordelijke, goede afspraken over (het wassen en meebrengen van) 
wedstrijdkledij, zeker bij jeugdploegen. Een wedstrijduitrusting, sportzak of training nodig voor een (nieuwe) speler? 
Contacteer het bestuur.

WAT TE DOEN ALS JE NIET KAN COACHEN?

1. Zoek steeds eerst zelf een vervanger voor je coaching. Zorg dat deze persoon op de hoogte is van de afspraken en 
taakverdeling binnen je ploeg. Bij vragen over benodigde licenties contacteer je de secretaris.
2. Gebruik eventueel het e-mailadres trainers@eevoc.be om je medetrainers te contacteren.

EEN WEDSTRIJD VERPLAATSEN

Om een wedstrijd te verplaatsen neem je contact op met de secretaris van de club. Probeer te vermijden dat een 
wedstrijd moet worden verlegd, dit is vaak een moeilijke puzzel voor beide clubs. Bekijk samen met je ploeg zo snel 
mogelijk de kalender, wanneer deze beschikbaar is. Hoe vroeger je aanvraag, hoe groter de kans dat de wedstrijd kan 
verlegd worden. Een wedstrijd laattijdig verleggen, brengt steeds een kostprijs voor de club met zich mee. 

Wedstrijd bij heren Wedstrijd bij dames



Opleidingen
Als bestuur stimuleren we dat onze trainers in het bezit zijn van een trainersdiploma (bijvoorbeeld Initiator). De club 
betaalt de opleiding terug om onze trainers te stimuleren om zich zoveel mogelijk bij te scholen.

1. Op moment van aanvang van de cursus betaalt de trainer zelf het volledige bedrag.
2. Indien de trainer geslaagd is voor zijn/haar examen/module wordt de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
3. Na het geven van 2 jaar training bij Eevoc wordt de volgende helft terugbetaald.

CLINICS

Om een coachlicentie te verlengen, dien je jaarlijks minstens één clinic te volgen die volgens Volley Vlaanderen in 
aanmerking komt voor de verlenging van je coachlicentie. Gevolgde clinics worden terugbetaald door de club. Laat het 
wel even op voorhand weten via bestuur@eevoc.be dat je een clinic zal volgen. 

Indien de club zelf een clinic organiseert vragen we aan onze trainers om maximaal aanwezig te zijn.

Vermindering van lidgeld
Trainers die zelf spelend lid zijn van EEVOC of kinderen hebben die spelend lid zijn bij onze club, kunnen genieten van 
een vermindering van het lidgeld. 

Sportieve cel
De sportieve cel is een adviesorgaan van het bestuur over sportieve zaken. Het bestuur neemt de uiteindelijke  
beslissingen. De sportieve cel bestaat uit leden van het bestuur, trainers, de jeugdverantwoordelijke, de  
jeugdcoördinator en eventueel anderen. Elke trainer krijgt de kans om lid te worden van de sportieve cel. In de  
sportieve cel bespreekt men de ploegindelingen, de sportieve gang van zaken, de jeugdwerking, (interne) bijscholingen 
voor trainers... Een vraag over het sportieve luik van de club, kan je steeds aan hen richten. Naast de vergaderingen van 
de sportieve cel zijn ook, naargeland de nood eraan, trainersvergaderingen mogelijk.

Clubevenementen
Bij EEVOC vinden we het belangrijk om een echt clubgevoel te creëren. We zijn een club waarbij leden komen  
supporteren voor elkaar, op welk niveau dan ook. We organiseren tal van evenementen waarbij niet alleen de clubkas 
van tel is maar ook het samenhorigheidsgevoel in onze club wordt versterkt. Welke evenementen onze club organi-
seert, vind je terug op www.eevoc.be. Als trainer heb je een belangrijke rol om je spelers warm te maken om aanwezig 
te zijn en mee te helpen op clubevenementen.

Eetstand bij een thuisweekend Outdoortornooi (juli)
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