Gedragscode sc Buitenveldert
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Gedragscode sc Buitenveldert

Inleiding
In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen
we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent
de gewenste omgangsvormen op de club. Of je nu spelend lid, trainer, teamleider, ouder,
toeschouwer of commissielid bent; we moeten afspraken maken die we met elkaar willen
naleven, met als belangrijkste doel: de goede sfeer op de club behouden en vervelende
incidenten voorkomen.
Het bestuur van sc Buitenveldert streeft een prettige, open sfeer na: we moeten elkaar kunnen
aanspreken op ons gedrag. Deze gedragscode helpt daarbij door duidelijke grenzen aan te
geven: wat kan wel, en wanneer worden er grenzen overschreden? Als dat laatste gebeurt, kun
je een ander daarop aanspreken. Maar andersom geldt hetzelfde: als jij grenzen overschrijdt,
kun jij daarop worden aangesproken door anderen.
Wij gaan ervan uit dat iedereen dat op een constructieve, open en geweldloze manier doet.
Merk je dat je daar zelf niet toe in staat bent óf maak je je zorgen over de reactie van een
ander, meld je dan gerust bij het bestuur of de jeugdcommissie. Ouders van jeugdleden
kunnen met hun vragen en/of problemen eveneens terecht bij de technisch coördinator. Elke
dinsdagavond om 18.30 uur heeft hij een inloopspreekuur in de bestuurskamer van
sc Buitenveldert.
Als wij met zijn allen bekend zijn met de gedragscode en de regels consequent naleven,
dan wordt voetballen en kijken naar onze spelers en speelsters een nog aangenamere
ervaring.
De code is met zorg opgesteld, maar mocht je toch nog essentiële zaken missen, dan kun je
dit natuurlijk aangeven bij de gedragscommissie: gedragscommissie@buitenveldert.com.
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De Gouden 10 voor een sportief en
veilig sc Buitenveldert
Bij sc Buitenveldert…
1. Vloeken en schelden we niet en maken we geen racistische
opmerkingen.
2. Praten we met elkaar, niet over elkaar.
3. Gedragen we ons correct en sportief.
4. Spreken we elkaar aan op onjuist gedrag, op een constructieve
manier – zonder (verbaal) geweld te gebruiken.
5. Accepteren we beslissingen van de scheidsrechters en assistentscheidsrechters.
6. Gaan we zorgvuldig om met kleding, materialen en kleedkamers
(thuis én uit).
7. Genieten we van elkaars acties en accepteren we elkaars fouten.
8. Zijn we altijd op tijd voor wedstrijden en trainingen.
9. Respecteren we het werk van de onmisbare vrijwilligers.
10. Veroorzaken we geen overlast op het complex of daarbuiten.
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VOOR SPELERS
Een speler/speelster van sc Buitenveldert:
1. Is sportief (maakt bijvoorbeeld geen grove overtredingen/schwalbes en schudt de
tegenpartij de hand na afloop van de wedstrijd) en helpt medespelers in het veld.
2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich – indien nodig – tijdig af bij
de trainer/leider.
3. Is bij de wedstrijden en trainingen op tijd aanwezig, conform de gemaakte afspraken
binnen het team.
4. Draagt tijdens wedstrijden alleen het officiële clubtenue, tenzij het hoofdbestuur
toestemming heeft gegeven om daarvan af te wijken.
5. Speelt tijdens wedstrijden volgens de voorgeschreven kledingvoorschriften.
6. Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
7. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters, ook al is
de speler het niet met de beslissingen eens.
8. Is zuinig op alle clubmaterialen, dus ook op de velden en kleedkamers. Gaat er iets kapot,
meld het dan bij de trainer of teamleider.
9. Maakt vuile schoenen schoon vóór hij/zij de kleedkamer of kantine betreedt.
10. Dient na elke training en wedstrijd te douchen (meisjes uitgezonderd, zij maken hier zelf
per team afspraken over).
11. Helpt mee met het schoonmaken van de kleedkamer.
12. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft ze in bewaring bij de
trainer of leider.
13. Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.
14. Betaalt tijdig zijn of haar contributie.
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VOOR DE TRAINER
Een trainer van sc Buitenveldert:
1. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en leiders.
2. Ziet erop toe dat men zuinig omgaat met de velden.
3. Draagt bij aan de ontwikkeling van de spelers.
4. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
5. Zorgt dat gebruikte materialen na een training (op tijd) worden opgeruimd.
6. Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het trainen en coachen van een team.
7. Zorgt voor het opruimen van de doelen als er geen training meer wordt gegeven.
8. Draagt zorg voor het schoonmaken van de kleedkamer.
9. Neemt deel aan relevante overlegvormen die sc Buitenveldert organiseert.
10. Ziet erop toe dat spelers de juiste kleding dragen, passend bij de weersomstandigheden
van dat moment.
11. Informeert spelers zo spoedig mogelijk over afgelasting of wijziging van een training.
12. Rapporteert wangedrag van spelers, ouders of andere betrokkenen aan het hoofdbestuur
en/of jeugdcommissie en/of gedragscommissie. Bij wangedrag van jeugdspelers licht de
trainer tevens ouders/verzorgers in.
13. Houdt toezicht bij de kleedkamer voor en na de training/wedstrijd en grijpt in bij
eventuele incidenten.
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VOOR DE teamLEIDER
Een teamleider bij sc Buitenveldert:
1. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
2. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en
tegenstanders.
3. Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
4. Is verantwoordelijk voor de ontvangst van de tegenpartij en de scheidsrechter.
5. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer, uit én thuis.
6. Is bij afwezigheid van de trainer verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal.
7. Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
8. Draagt zorg voor het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier.
9. Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.
10. Draagt bij een laatste wedstrijd zorg voor het opruimen van de doelen (geldt voor
E-pupillen, F-pupillen en Jonge Sterren).
11. Zorgt voor een schone kleedkamer, uit én thuis.
12. Bezoekt met enige regelmaat de trainingen van zijn team.
13. Neemt deel aan relevante overlegvormen die sc Buitenveldert organiseert.
14. Beheert teamkleding en bewaakt het wasschema (jeugd).
15. Informeert spelers zo spoedig mogelijk bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd.
16. Rapporteert wangedrag aan het hoofdbestuur en/of jeugdcommissie en/of
gedragscommissie. Bij wangedrag van een jeugdspeler licht de begeleider – samen óf in
overleg met de trainer – tevens de ouders/verzorgers in.
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VOOR OUDERS/VERZORGERS/TOESCHOUWERS
Een ouder/verzorger/toeschouwer bij sc Buitenveldert:
1. Houdt zich afzijdig als het gaat om de begeleiding van het team en komt dus ook niet
in de kleedkamer tijdens de pauze en kort voor of na de wedstrijd (tenzij de begeleiding
daarom vraagt).
2. Mag spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen
geven.
3. Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door iedereen op en om het veld
met respect te behandelen.
4. Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en buiten de lijnen van het
veld. Ook een half veld, mag niet worden betreden.
5. Levert een bijdrage aan het wassen van de teamkleding, op verzoek van de trainer of
leider.
6. Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
7. Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd.
8. Ziet erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
9. Voldoet op tijd de contributie (indien de speler minderjarig is).
10. Uit eventueel ongenoegen over de training, begeleiding of organisatie van het team bij de
trainer en/of de leider, op een constructieve manier, zonder (verbaal) geweld te gebruiken.
Mocht dit overleg niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan de ouder zich altijd
wenden tot de jeugdcommissie (jeugd) of het bestuur (senioren).
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VOOR vrijwilligers
Een vrijwilliger bij sc Buitenveldert:
1. Ziet erop toe dat de ruimtes die worden gebruikt tijdens de activiteiten netjes en schoon
worden achtergelaten.
2. Maakt melding van wangedrag en/of overtredingen van de gedragscode bij de trainer
en/of leider van het desbetreffende team. In het geval van escalatie kan de vrijwilliger zich
wenden tot de jeugdcommissie, het bestuur of de gedragscommissie.
3. Heeft een voorbeeldfunctie en draagt sportiviteit altijd hoog in het vaandel.
4. Behandelt betrokkenen bij sc Buitenveldert met respect.
5. Is zuinig op clubkleding en -materialen.
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Regels omtrent alcohol, tabak en drugs,
en discriminatie
1. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Wees je bewust van jouw
voorbeeldfunctie ten opzichte van kinderen op de club.
2. Het nuttigen van alcoholische dranken is in het weekend voor 12.00 uur verboden.
3. Het is ten strengste verboden te roken in de kantine, de kleedkamers en op de velden.
4. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan.
5. Zaken als discrimineren, seksuele intimidatie, treiteren of grof taalgebruik worden niet
getolereerd en zijn aanleiding tot sancties.
6. Alcohol wordt niet geschonken onder de 18 jaar.

Regels op en rond het sportcomplex
1. Rommel gemaakt? Graag zelf even opruimen.
2. Glas- en aardewerk mogen niet mee naar buiten tijdens KNVB-wedstrijden.
3. De velden zijn om op te voetballen: gebruik ze niet als ‘oversteekplaats’ naar
achterliggende velden.
4. Blijf tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden.
5. Plaats fietsen en brommers op de daarvoor bestemde plekken op ons complex.
6. Houd – in het belang van de veiligheid – de toegang naar de velden vrij.
7. Matig je snelheid in de buurt van ons sportcomplex.
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Sanctiebeleid
Bij overtreding van de afspraken in deze gedragscode, zijn de jeugdcommissie en het bestuur
van sc Buitenveldert bevoegd om sancties te nemen tegen de overtreder. Deze sancties zijn
niet benoemd: er is geen “Wetboek van sc Buitenveldert-recht”.
We vertrouwen erop dat zoveel mogelijk incidenten direct in onderling overleg worden
opgelost. Als een vergrijp ernstig is en het aan de jeugdcommissie en/of het bestuur
wordt voorgelegd, beoordelen zij per geval welke sanctie op haar plek is. Sancties kunnen
uiteenlopen van een waarschuwing of een schorsing voor één of meerdere trainingen of
wedstrijden, tot een tijdelijk sportparkverbod of definitieve beëindiging van het lidmaatschap
van sc Buitenveldert.
De gedragscommissie maakt beleid rondom gedrag, zij heeft een adviserende rol aan
jeugdcommissie en bestuur. De gedragscommissie is er niet om elk incident op de club op te
volgen en op te lossen. Zij treft ook geen sancties, dat is de taak van de jeugdcommissie en/of
het bestuur.
Kijk op de website van sc Buitenveldert – www.buitenveldert.com – voor alle belangrijke
contactgegevens.
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