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Charter voor meetrainen van leerlingen van de topsportschool met een club 
 
 

- De  Topsportcommissie van de federatie bepaalt op advies van de Technische 
Cel welke speler/speelster de mogelijkheid krijgt om extra mee te trainen met 
een bepaalde club. Onder leerlingen van de topsportschool vallen ook de 
spelers/speelsters die zich engageren voor het uitstroomproject  na het 
secundair onderwijs en in een ploeg van de federatie (TSV Vilvoorde ) spelen.   

- De mogelijkheid om mee te trainen bij een club  is  voor de betrokken 
speler/speelster een aantoonbare meerwaarde voor zijn/haar opleiding.   Deze 
meerwaarde wordt aangetoond door de betrokken trainers van de TSS in 
samenspraak met de Technisch Directeur TSS.  

- Een training in de club kan alleen bij clubs met een professionele omkadering 
wanneer de trainingen bijdragen tot het realiseren van   de individuele 
doelstellingen bepaald door de betrokken trainers van de TSS in samenspraak 
met de Technisch Directeur TSS en op deze manier deel uitmaken van het 
programma van de topsportschool.  

- Aangezien de betrokken  speler/speelster tot de topsportschool behoort sluit 
hij/zij zich verplicht aan bij het team van de topsportschool en krijgt 
daarnaast de toestemming om mee te trainen met een club die de 
organisatorische en sportieve noden kan invullen.  

 
- Wanneer de Technisch Directeur TSS beslist dat een speler/speelsters van de 

topsportschool niet kan aansluiten bij een team van de topsportschool bepalen 
de ouders in samenspraak met de  Technisch Directeur TSS in welk team hij of 
zij kan spelen en welk sportief programma hij of zij zal volgen. 

 
-  Indien er meerdere clubs die sportief en organisatorisch in aanmerking komen 

om een speler/speelster te laten meetrainen, ligt de keuze bij de ouders.  De 
ouders brengen de Technisch Directeur TSS op de hoogte van de keuze.  

 
- De betrokken speler/speelsters verklaart volledig en onvoorwaardelijk ter 

beschikking te staan voor het programma van de nationale ploeg. 
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- De Technisch Directeur TSS  stelt samen met de betrokken trainer van de 
topsportschool rekening houdend met de individuele sportieve noden, de 
studies, de verplaatsingen en een evenwicht tussen belasting/rust een 
aangepast trainings- en wedstrijdschema op.  De sportieve evaluaties en 
rapporten zijn beschikbaar voor de betrokken clubtrainer.  De betrokken 
speler/speelster mag volwaardig aan de trainingen deelnemen waarbij 
rekening gehouden wordt met het medisch rapport en het vermijden van 
blessures.  Ook de trainingen van de topsportschool kunnen door de 
clubtrainer bijgewoond worden mits toestemming van de Technisch Directeur 
TSS.  

 
- Bij afwezigheden in de topsportschool wegens clubtrainingen of wedstrijden 

die goedgekeurd zijn door de Technisch Directeur TSS,  staat de club  in voor de 
verplaatsingen en voeding.   De speler/speelster wordt door de club met de 
auto opgehaald na de lesuren en na de training onmiddellijk met de auto  
teruggebracht naar het internaat of woning en dit voor 22 uur.  Bij oefen 
wedstrijden kan de Technisch Directeur TSS uitzonderlijk toestaan dat de 
speler/speelster later teruggebracht wordt naar het internaat of woning.  De 
verplaatsingen dienen op een veilige manier te verlopen met respect voor, en 
inachtname van het verkeersreglement.  Voor de praktische organisatie wordt 
een bijkomend document ingevuld en ondertekend door de ouders, 
topsportschool, internaat en club.  Bij verplaatsingen tijdens verlofdagen van 
de topsportschool is eveneens  de club  verantwoordelijk. 

 
-  Het schema van trainingen, verplaatsingen en maaltijden worden minstens 2 

weken op voorhand doorgegeven aan, Topsportschool Coördinator, Trainer 
van de topsportschool, Logistiek coördinator en internaatbeheerder.   ` 

 
- De Technisch Directeur TSS kan steeds bepaalde aanpassingen aan het schema 

vragen of trainingen schrappen. 

 
- De trainers van de club en de topsportschool houden regelmatig contact i.v.m. 

de evolutie van de speler/speelster en het nakomen van de organisatorische 
afspraken. 

- De ouders van de betrokken speler/ speelster moeten schriftelijk akkoord gaan 
met de training in de club en het schema i.v.m. vervoer en maaltijden  alvorens 
de trainingen in de club kunnen aanvatten.   
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- De mogelijkheid om mee te trainen met een club wordt telkens voor maximum 
één seizoen verleend en kan na beslissing van de topsportcommissie op advies 
van de Technische Cel  op elk moment terug ingetrokken worden. 

 
- Een club die een speler/speelster van de topsportschool laat meetrainen: 

o onderschrijft het topsportbeleid van de federatie en project van de 
topsportschool. 

o zal een programma opzetten en voorleggen aan de federatie om eigen 
regionale talenten te selecteren, op te leiden en te motiveren om de 
Topsportschool Volleybal (Vilvoorde) te vervoegen. 

 
o voert geen gesprekken met leerlingen van de topsportschool met het doel 

hen te overhalen vroegtijdig de topsportschool te verlaten.   

o zal voor 15 januari van het schooljaar waarbij de betrokken 
speler/speelsters in het laatste jaar zit geen mondelinge of schriftelijke 
overeenkomst afsluiten met het oog op aanwerving.   

o zal geen speler/speelster aansluiten zonder toestemming van de federatie 
indien deze speler/speelster het seizoen waarop de aansluiting betrekking 
heeft nog deel uitmaakt van de topsportschool.  Ook indien de 
speler/speelster de topsportschool vroegtijdig wenst te verlaten kan hij/zij 
niet aangesloten worden tenzij mits toestemming van de 
Topsportcommissie. 

o verleent onvoorwaardelijke steun aan de jeugdselecties en de nationale 
senioren ploegen en vraagt aan zijn spelers/speelster indien van toepassing 
zich te engageren voor de nationale jeugd en senioren ploegen.   

o zorgt ervoor dat het technisch kader van de club regelmatig (minstens 
maandelijks) de vorderingen, scoutingscijfers en het trainingsprogramma’s 
van de betrokken speler/speelster met het technisch kader van de federatie 
doorgeeft en bespreekt.   

o zal voor de start van het seizoen alle informatie aanleveren aan de Topsport 
Commissie waarop blijkt dat aan de voorwaarden zijn voldaan waaronder 
een professionele omkadering, een structureel  trainingsprogramma voor 
het volledige team van minimum 20 uur en een individuele begeleiding op 
technisch, tactisch, mentaal, fysiek en medisch vlak. 
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o geeft de toelating aan de trainers van de federatie en een lid van de 
Techniche Cel van de Topsport Commissie om  de trainingen van de club bij 
te wonen, de toepassing van de voorwaarden te controleren en het 
programma op te volgen zoals voorzien in het Algemeen 
Topsportconvenant.    

 
- Op aangeven van de topsportcommissie kan de federatie na overleg met de 

club het ‚charter voor training’ ogenblikkelijk intrekken indien één of meerdere 
afspraken niet worden nagekomen.  

 

Voor akkoord,  
 
 
 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
 
Speler/speelster     Ouder  
 
 
 
 
Technische Directeur meisjeslijn  
 
 
 
Technisch Directeur TSS en selecties  
 
 
 
  


