
GSF Belsele 

Informatie voor leden 

 

Regels 

• Iedereen speelt met iedereen. De betere spelers spelen ook met beginners. Zo kunnen 

beginners sneller vooruitgang boeken en zullen ze zich ook sneller kunnen inwerken in 

de club. 

• Na elke set wordt het plein verlaten. Spelers die op dat moment op de bank zitten, 

hebben voorrang om op het vrijgekomen terrein te spelen. 

• Pluimensysteem: in de pluimenbak zitten twee verschillende soorten pluimen: 

o Goede pluimen: 1 van deze wordt in het midden van het veld gelegd en wordt 

enkel gebruikt om sets te spelen. 

o Opwarmpluimen: deze liggen naast het veld en worden gebruikt tijdens de 

opwarming. 

• Opzetten en afbreken: elk lid is mee verantwoordelijk voor het opzetten en afbreken 

van de pleintjes alsook het opbergen van de pluimen. 

• Uitleg over de spelregels kan je altijd krijgen bij iemand van het bestuur of gewoon bij 

andere leden. Zij zullen je dit met veel plezier uitleggen. 

• Iedereen brengt eigen materiaal mee: racket, sportschoenen die geen strepen nalaten 

in de sporthal, kledij, drinken,... 

• Binnen de vooropgezette speeluren is iedereen vrij om te komen en gaan wanneer het 

best uitkomt. 

• Er wordt geen training gegeven. In het begin van het seizoen worden er wel enkele 

lessen georganiseerd. 

 

Gedragscode 

• Ik ken het intern reglement van de club en de spelregels van mijn sporten leef deze 

na. 

• Ik behandel het materiaal van de club, de sporthal en van andere spelers met 

respect. 

• Ik toon respect voor medesporters, bestuur, trainers, zaalwachters en andere 

aanwezigen. 

• Ik sluit geen medesporters uit en discrimineer niet. 

• Sport en plezier staan centraal. Fair play is hier een belangrijk onderdeel van. 



• Ik onthoud mij van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, 

discriminatie, geweld,… Bij het tegenkomen van grensoverschrijdend gedrag, wordt 

dit gemeld aan het bestuur of de vertrouwenspersoon. 

• Ik kom niet sporten als ik onder invloed ben van verdovende middelen. 

 

Training 

Er zijn geen standaard trainingsmomenten voorzien. Om zowel beginnende als gevorderde 

leden toch de kans de geven om te groeien, willen we toch training/uitleg geven als hier 

vraag naar is. Deze trainingen kunnen zowel door het bestuur als door (gevorderde) leden 

gegeven worden. Bij deze trainingsmomenten zullen we ons shuttlekanon inzetten om het 

oefenen extra leuk te maken. Laat ons zeker weten als je interesse hebt en dan zorgen we 

voor uitleg op jouw maat. 

 

Activiteiten 

Om de sfeer tussen de leden te bevorderen, worden er jaarlijks meerdere activiteiten 

georganiseerd. Zo kan er bijvoorbeeld een beginseizoensdrink, etenje of uitstap 

georganiseerd worden. De activiteiten verschillen van jaar tot jaar. Voorbeelden zijn het 

tornooi, een georganiseerde wandeling, een familiedag,… 

Om dergelijke activiteiten te organiseren rekenen we als bestuur op leden die hierbij graag 

een handje toesteken. 

 

Tornooien 

Je kan kennismaken met andere clubs en van een echte wedstrijdsfeer proeven op 

tornooien. Naast ons eigen tornooi zijn er die georganiseerd worden door andere clubs. 

Ondanks het competitieve aspect blijven deze tornooien steeds ontspannen en leuk. De data 

van de tornooien zullen gepubliceerd staan op de website. De uitnodiging op onze 

facebookpagina gepost worden en zal uitgehangen worden in de sporthal. 

Communicatie 

• Mail: info@gsfbelsele.be (controleer zeker uw spamfolder; bij verdere problemen kan u 

altijd iemand van het bestuur contacteren) 

• Website: www.gsfbelsele.be  

• Infobord in de sporthal 

• Algemene ledenvergadering waarop een overzicht van het voorbije jaar gegeven 

wordt op vlak van activiteiten, financiën en meer 

Het bestuur is daarnaast ook altijd aanspreekbaar tijdens de speeluren of via mail. 

mailto:info@gsfbelsele.be
http://www.gsfbelsele.be/


 

Bestuur 

Wouter Meskens 
Voorzitter 

Ina Vanderhenst 
Vertrouwenspersoon 

Matthias De Roo 
Jeugdcoördinator 

 

   
 

 

Voor verdere info over het bestuur en de trainers verwijzen we jullie graag naar www. 

gsfbelsele.be/info/contact. 
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