Voorzorgsmaatregelen:
- onze gedragscode is zichtbaar op het sportpark, website en in het clubhuis
- nieuwe leden en ouders worden welkom geheten en bekend gemaakt met de gedragscode
- onze gedragscode wordt bij de Aftrapbijeenkomst extra onder de aandacht gebracht
- vóór de seizoensstart hebben alle leiders en trainers een geldige VOG !
- leiders/ trainers maken met hun team (spelers en ouders) duidelijke afspraken
[klik op de videolink]

- houd je aan de gedragsregels en kom gemaakte afspraken na
- betaal de contributie op tijd
- minimaal 15 minuten voor een training en 30 minuten voor een wedstrijd aanwezig zijn
- bezoek elke training/ wedstrijd of meldt je bij verhindering met opgaaf van reden zo vroeg
mogelijk af bij leider of trainer
- toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen
- speel volgens de bekende en afgesproken spelregels en voorkom gele of rode kaarten
- gedraag je sportief in en buiten het veld
- geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren
- feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen
- scheldt niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers of publiek
- laat de kleedkamer na gebruik netjes achter
- heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
- toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers
- spreek anderen die zich niet aan de regels houden hierop correct aan
[klik op de videolink]

- toon respect voor de scheidsrechter, trainers, leiders, spelers, bestuur en vrijwilligers
- corrigeer anderen die zich niet aan de regels houden op een correcte manier
- laat de coaching aan de trainer of leider over! Laat ze spelen!
- help en ondersteun de leider/ trainer
[klik op de videolink]

- regel voor aanvang van het seizoen de vereiste VOG- verklaring
- maak duidelijke teamafspraken met spelers en ouders
- zorg dat je nooit als enige volwassene met de spelers in de kleedkamer bent!
- kom ook zelf de gemaakte afspraken na en geef altijd het goede voorbeeld

- zorg dat je altijd op tijd aanwezig bent (eerder dan de spelers)
- informeer spelers en ouders tijdig en volledig
- toon respect voor de scheidsrechter, tegenstanders, bestuur en vrijwilligers
- corrigeer anderen die zich niet aan de regels houden op een correcte manier
- begeleidt en coach het team op een positieve manier
- help en ondersteun andere teams als zij daarom vragen
Tip: klik op de onderstreepte gedragsregels voor video-uitleg.

