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1. Doelstelling van de club 
 
Volwassenen en jongeren de kans geven zich sportief te ontspannen in clubverband en 
alzo ook het sociaal weefsel en de gezondheid positief te stimuleren in onze 
gemeenschap. Onze jeugdspelers specifiek pedagogisch en sporttechnisch, onder 
toezicht van geschoolde trainers, begeleiden zodat ze de volleybalsport voldoende 
beheersen om spelplezier te beleven en eventueel kunnen doorgroeien tot een hoger 
niveau, waarbij het sociale doel steeds evenwaardig blijft aan het sporttechnische. Zowel 
getalenteerde als minder getalenteerde spelers moeten zich kunnen thuis voelen in onze 
club 
 
2. Inleiding 
2.1. Historiek 
Volleybalclub Geel-Zwart is sinds 1966 actief in onze gemeente. Sinds 2016 zijn we dan 
ook een Koninklijke volleybalclub! Ontstaan uit een groep vrienden die recreatief volleybal 
speelden, groeide de club snel uit tot een vrij grote vereniging die deelnam aan de 
competities van het VKS (nu Sporta) en later VVB (nu Volley Vlaanderen). Na regelmatig 
te promoveren hebben we nu een herenploeg in 1e promo en één in 2e promo. Onze 
eerste damesploeg komt uit in 1e promo.  
 

2.2. Zetel van de club 
Wommelgemsteenweg 32, 2110 Wijnegem 
 

2.3. Aangesloten verbonden 
Volley Vlaanderen   www.volleyvlaanderen.be  
Sporta    https://www.sportafederatie.be/volleybal/antwerpen  

 

2.4. Sporthal 
Sportcentrum* Wijnegem,   Kasteellei 67, 2110 Wijnegem,  03/288.21.00 
Sporthal, Annuntia,    Kerkhofstraat, 2110 Wijnegem  
Turnzaal, Gem. Lagere School,  Bergenstraat 1, 2110 Wijnegem 
(* alle wedstrijden gaan door in het Sportcentrum) 

2.5. Website en Sociale Media 
www.geel-zwart.be en VcGeelZwartWijnegem op Facebook 
 

2.6. Rekeningnummer 
BE83 0680 3371 6015 Geel-Zwart Volleybal, Wommelgemsteenweg 32, 2110 Wijnegem 
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3. Ploegen 
 
Onze club telt op dit ogenblik een 200-tal spelende leden. Hiervan behoort ongeveer iets 
minder dan de helft tot de jeugd.  
 
3.1. Jeugd 
Jeugdspelers worden ingedeeld volgens hun leeftijd: 

Geboren in '02-‘03:  U19 
Geboren in '04-‘05:  U17  
Geboren in '06-'07:  U15  
Geboren in '08-'09:  U13  
Geboren in ’10-‘11:  U11  
Geboren in '12-‘13:  U9  

 
Alle kandidaat-jeugdspelers mogen een drietal keren proberen alvorens zich definitief aan 
te sluiten. De jeugdwerking wordt ondersteund door de jeugdverantwoordelijke/jeugd-
sportcoördinator (Katleen Jacobs), voor vragen omtrent werking, activiteiten en 
begeleiding kan u steeds bij haar terecht. (via jeugd@geel-zwart.be). 
 
 
U11 (beginners) en U9 :  
Komen nog niet uit in competitie en trainen tweemaal per week. Tijdens de school-
vakanties zijn er geen trainingen, tenzij duidelijk anders afgesproken met de trainer. We 
proberen om met hen enkele keren op tornooi te gaan. Data volgen nog. 
 
 
U11 (gevorderden), U13, U15, U17 en U19: 
Spelen competitie in Volley Vlaanderen en trainen tweemaal per week (telkens 1,5u). Ook 
tijdens de vakanties worden er trainingen voorzien, tenzij anders vermeld. Nieuwe spelers 
worden uitgenodigd voor een drietal testtrainingen. Daarna worden ze ingedeeld bij één 
van de ploegen. Nieuwe spelers nemen eerst deel aan de trainingen en worden pas in-
geschakeld op wedstrijd wanneer de trainer dit verantwoord vindt.  
 
 
Gegevens van de trainer/coach per ploeg kan je bekomen bij Katleen (jeugd@geel-
zwart.be) of Lander (info@geel-zwart.be)  
 
 
3.2. Uitrusting 
Onze kleuren zijn vanzelfsprekend geel en zwart. Een geel/zwart genummerd truitje krijgt 
iedere competitiespeler in bruikleen van de club. Een zwart broekje dient de speler zelf 
aan te kopen. Het truitje wordt enkel gedragen tijdens de wedstrijden. 
 
U11 en U9 krijgen een T-shirt met logo van de club. Voor tornooien en eventuele 
vriendenwedstrijden krijgen ze een genummerd truitje dat achteraf terug wordt ingeleverd.  
 
Het is aangeraden een paar kniebeschermers aan te schaffen. 
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3.3. Trainingsschema 
Trainingen gaan door in het Sportcentrum of de sportzaal van Annuntia (ingang via 
Kerkhofstraat). Alle thuiswedstrijden gaan door in het Sportcentrum. 
 

Ploeg Trainer(s) Dag Uur Zaal 

U11 & U9 Geert B, Hanne V, Lu F 
Maandag 17u30 - 18u30 

of 
18u30-19u30 

Sportcentrum 
Woensdag 

Jongens U13 Jo V 
Dinsdag 18u00 - 19u30 Sportcentrum 
Vrijdag 16u30 - 17u45 Sportcentrum 

Jongens U15 Inte V, Jo V 
Maandag 18u00 - 19u30 Annuntia 
Woensdag 19u30 - 21u00 Annuntia 

Jongens U17 Wout DC, Hans VD 
Maandag 18u00 - 19u30 Annuntia 
Vrijdag 18u00 - 19u30 Sportcentrum 

Meisjes U13 Sterre S, Hanne P 
Dinsdag 18u00 - 19u30 Sportcentrum 
Vrijdag 18u00 - 19u30 Sportcentrum 

Meisjes U15 Mano J,  ? 
Maandag 19u00 - 20u30 Sportcentrum 
?? ?? ?? 

Meisjes U19 Robine S 
Maandag 19u30 - 21u00 Annuntia 
Dinsdag 19u30 - 21u00 Sportcentrum 

  
 

Ploeg Trainer Dag Uur Zaal 
Dames 4 Ruth H Woensdag 19u30 – 21u00 Annuntia 

Dames 3 Geert J Maandag 21u00 – 22u30 Annuntia 
Woensdag 21u00 – 22u30 Annuntia 

Dames 2 Pieter VD Maandag 21u00 – 22u30 Annuntia 
Woensdag 19u30 – 21u00 Sportcentrum 

Dames 1 Marcel B Maandag 20u30 - 22u00 Sportcentrum 
Woensdag 21u00 - 22u30 Annuntia 

Heren 3 Jelle N Maandag (+heren 2) 19u30 - 21u00 Sportcentrum 
Woensdag (ploegtraining) 19u30 – 21u00 Sportcentrum 

Heren 2 Stefan S Maandag (+heren 3) 19u30 - 21u00 Sportcentrum 
Woensdag (ploegtraining)  21u00 - 22u30 Sportcentrum 

Heren 1 Pieter VD Maandag 19u30 - 21u00 Annuntia 
Woensdag 21u00 - 22u30 Sportcentrum 

 
Heren 1Sporta     
Heren 2Sporta Paul J Dinsdag 21u00 - 22u30 Sportcentrum 
Heren 3Sporta Lars S Maandag 21u00 - 22u30 Sportcentrum 
Dames 1Sporta    

Dames 2Sporta Kaya DM, Yinka DM 
en Lene S Dinsdag 19u30 - 21u00 Sportcentrum 

Dames 3Sporta Tom H Dinsdag 21u00 - 22u30 Sportcentrum 
 
 

3.4. Lidgelden seizoen 2020-2021 
U11 en U9:       € 120 
U13:        € 160 
U15, U17, U19 en Volwassen Volley Vlaanderen  € 200 
Volwassen in Sporta      € 170 
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Volwassen spelers die enkel trainen   € 100 
Ere-lid        vanaf € 40,- 
 
Korting: 

• Vanaf het derde lid van één gezin:    € 45 korting 
 
Extra’s: 

• Volwassen (+18) spelers die in beide verbonden spelen:  € 40 extra 
• Betalen na 10/8 (of 3 weken na je inschrijving voor nieuwe spelers)  € 30 extra 

 
Je krijgt (enige tijd) na het betalen een attest dat je bij de mutualiteit kan binnenbrengen. 
Bij vragen over het lidgeld, kortingen en de betaling, contacteer de secretaris 
(info@geel-zwart.be). 
 

Opgepast: Je kan pas deelnemen aan wedstrijden na het betalen van je lidgeld. 
  
 
3.5. Hoe aansluiten? 
Volwassenen: 
Neem contact op met Lander (info@geel-zwart.be) zodat we je kunnen uitnodigen voor 
een 3-tal testtrainingen. Voor je aansluiting, vul je de vragenlijst in op onze website  
(http://www.geel-zwart.be/clubinfo/aansluiting) en mail je een (pas)foto naar info@geel-
zwart.be. Nadat je je lidgeld betaald hebt, ben je verzekerd en krijg je een truitje van je 
trainer of ploeg-verantwoordelijke. De kalender vind je op onze site. 
 
Jeugd: 
Neem contact op met Katleen (jeugd@geel-zwart.be) zodat we je kunnen uitnodigen voor 
een 3-tal testtrainingen. Nadien word je ingedeeld bij een ploeg en vul je de vragenlijst in 
op onze website (http://www.geel-zwart.be/clubinfo/aansluiting). Nadat je een (pas)foto 
doorgestuurd hebt naar info@geel-zwart.be en het lidgeld betaald is, ben je verzekerd. 
De trainer bepaalt wanneer je mag deelnemen aan wedstrijden. De kalender vind je op 
onze site. 
 
3.6. Communicatie 
Wij beschikken over verschillende kanalen om onze leden, sponsors, ereleden en 
sympathisanten van de nodige informatie te voorzien: 

1) Website: www.geel-zwart.be 
2) Clubblad 
3) Facebookpagina “VC Geel-Zwart Wijnegem” 
4) Nieuwsbrief:  wens je in te schrijven voor de nieuwsbrief, stuur dan een mail naar 

info@geel-zwart.be met als onderwerp “inschrijven nieuwsbrief geel-zwart”. 
 
 

4. Enkele Clubregels 
 

Wat wij als trainers, coaches, begeleiders en club graag zouden hebben ... 
    

- Kom liever 5 minuten te vroeg naar de training, dan te laat. 
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- Bij thuiswedstrijden moet je 45 minuten (Volley Vlaanderen) of 30 minuten (Sporta) 
vooraf aanwezig zijn. Bij uitwedstrijden vertrekken we minstens 1,5 uur (Volley 
Vlaanderen) of 1 uur (Sporta) voor de aanvang van de wedstrijd. Raadpleeg 
hiervoor je kalender en coach. 

- Verontschuldig je zo vlug mogelijk bij je trainer als je niet aanwezig kan zijn op een 
training of een wedstrijd. Dit is echt belangrijk. Trainingen worden voorbereid en 
forfaits kosten veel geld aan de club. 

- Draag je genummerd truitje enkel tijdens de wedstrijden. 
- Na training of wedstrijd wordt er gedoucht. 
- Een opgeruimde kleedkamer (afval in de vuilbakjes en PMD-container, een droge 

vloer) is prettig voor de volgende ploeg. 
- Betreed de sportvloer enkel met indoor schoenen. 
- Breng gerust water mee in de zaal. Frisdranken, voeding en kauwgom niet. 
- Alvorens de training of wedstrijd begint, is het aangeraden de ballen op te bergen 

in de ballenmanden. 
- Help de trainer even mee met opbouw en afbraak van het terrein en ruim de zaal 

mee netjes op. Gebruik de netten zoals ze voorgemonteerd werden. 
- VOLLEYballen zijn geen VOETballen. 
- Bij een ongeval (ook onderweg naar training of wedstrijd) verwittig je zo snel 

mogelijk de secretaris (0476.388.488). 
- Denk erom: volleybal is een teamsport, dus probeer bij te dragen tot een toffe 

ploegsfeer. 
* De regels kunnen wijzigen door de maatregelen i.v.m. covid-19. De laatste 
wijzigingen kan je steeds terugvinden op de site: www.geel-zwart.be/covid19 
 

 
Met het opvolgen van deze tips waardeer je zeker de belangeloze inzet van trainers, 
coaches, begeleiders en clubbestuur. 
 
5. CONTACTLIJST 

Voorzitter Senne Van 
Hoof 

0486/87.41.75 voorzitter@geel-zwart.be 

Ondervoorzitter & 
Competitieleider 

Bart Merckx  ondervoorzitter@geel-zwart.be 

Secretaris Lander Willem 0476/38.84.88 info@geel-zwart.be 
Jeugdverantwoordelijke & 
Jeugdsportcoördinator 

Katleen 
Jacobs 

0474/54.31.30 jeugd@geel-zwart.be 

Voor telefoonnummers en gegevens van trainers/coaches & ploegverantwoordelijke kan 
u steeds terecht bij Lander. 
 
 
6. VERZEKERING 
Een sportongeval is helaas snel gebeurd. We beschikken bij Geel Zwart over een 
verbandkoffer en ijs in de sporthal. Vanuit de club ben je verzekerd bij Ethias voor 
lichamelijke en materiele schade. Het formulier om aangifte te doen vind je terug op: 
http://www.geel-zwart.be/clubinfo/verzekeringen. Opgepast, na iedere aangifte moet een 
genezingsattest worden ingediend. 
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7. SPONSORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cafetaria  
‘t Diep 
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INLICHTINGENLIJST 

Beste …………………………..….., 

 

Hartelijk welkom bij volleybalclub Geel-Zwart Wijnegem. Bij onze club hebben we zowel jeugd- als 
volwassenspelers en we hopen dat je je snel thuis voelt. Meer info over onze ploegen, trainingsuren, 
nieuwsberichten en activiteiten vind je terug op www.geel-zwart.be en op onze Facebookpagina  
“VC Geel-Zwart Wijnegem”. Om je aansluiting (verzekering, licentie,…) in orde te kunnen brengen, 
hebben we de volgende gegevens nodig: 

Voornaam: ……………………………………….………… Familienaam: ..……….…………….………………………………... 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Geboortedatum en plaats:…………………………………………………………………………………..…………………………….. 

Rijksregisternummer: ............................................................................................................................. 

Tel nr speler: .…………………………………………… Gsm nr speler: …..……………………………………………......... 

E-mail speler: ………………………………………………………..…………………..……………………….……………………………… 

 

Graag hebben we ook gegevens van de ouders (voor jeugdspelers) OF een extra contactpersoon in 

geval van nood: 

Naam:…………………………………………………………  Gsm nr:…………………………………………………………........... 

E-mail: ……..………………………………………………………………………………..…………………………….………………………… 

Naam:…………………………………………………………  Gsm nr:…………………………………………………………........... 

E-mail: ……..………………………………………………………………………………..…………………………….………………………… 

 

Gelieve dit blad uit te nemen en te bezorgen aan je trainer of je gegevens digitaal in te vullen op 
http://www.geel-zwart.be/clubinfo/aansluiting. Bezorg nadien zo snel mogelijk een digitale 
(pas)foto aan de secretaris (info@geel-zwart.be). 

 

PLOEG: ……………..………… 


