GEDRAGSCODE-STATUUT

sv Houtwijk

Artikel 1 Commissie sportiviteit en respect
a. Het gedragscode-statuut (het statuut) hoort als bijlage bij het huishoudelijk reglement en is bedoeld om als leidraad te
fungeren binnen de vereniging.
b. Het bestuur benoemt een commissie sportiviteit en respect, de commissie bestaat op dit moment uit drie bestuursleden van de
vereniging, t.w. Aad Schouten, Nico van Lieshout en Chris Merx.
c. De Commissie heeft tot taak de bewaking van de in het statuut en de bijlagen vastgelegde gedragsregels.
d. De Commissie zal gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren inzake het statuut betreffende. Zij kan bij overtreding van het
statuut of de bijlagen eveneens overgaan tot het treffen van sancties.
e. De Commissie verzamelt informatie en stelt procedures op waarbinnen zij haar taak kan uitvoeren. De procedures worden aan het
bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
f. Het bestuur blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de handhaving van de gedragscode zoals deze in het statuut en de bijlagen
zijn vastgelegd.
Artikel 2 – Gedragsregels.
a. Binnen de vereniging gelden waarden en normen zoals die bekend zijn vanuit het maatschappelijk verkeer en die gebaseerd zijn op
wederzijds respect.
b. In afzonderlijke bijlagen worden deze waarden en normen vastgelegd voor allen die op enigerlei wijze met de vereniging
verbonden zijn.
c. De onder b. genoemde betrokkenen zijn gehouden de voor hen geldende gedragsregels na te leven. Overtreding daarvan kan tot
sancties leiden welke door de Commissie worden vastgesteld. In geval van in geld waardeerbare schade zal deze op de overtreder
worden verhaald.
d. De sancties die Commissie kan toepassen zijn vermeld in het huishoudelijk reglement voor zover het leden van de vereniging
betreft. Voor niet-leden zoals personeelsleden, toeschouwers of andere derden zullen adequate maatregelen genomen worden. De
Commissie kan hiervoor een advies uitbrengen. Het ontzeggen van de toegang tot het complex is daarbij een mogelijkheid.
e. Voor zover van toepassing worden gedragsregels bij wijze van “huisreglement” zichtbaar in de kantine opgehangen. Hierin dienen
tevens relevante voorschriften uit de Drank – en Horecawet te worden opgenomen alsmede een verbod op drugsgebruik of het bezit
daarvan.
Artikel 3 – Meldingen.
a. Van zware overtredingen van het statuut of een van de bijlagen alsmede van andere incidenten doet het bestuur mededeling aan
de Commissie.
b. Incidenten tijdens thuis- en/of uitwedstrijden dienen bij de Commissie te worden gerapporteerd door de aanvoerder, de leider
of enig ander lid dat daar bij betrokken is.
c. Bij incidenten anders dan bij wedstrijden dient een ieder, die daarbij een overtreding constateert dit te rapporteren aan de
Commissie.
d. Overtredingen en incidenten dienen – zoveel als mogelijk – schriftelijk te worden gerapporteerd.
Artikel 4 – Wedstrijdcoördinator.
a. De vereniging benoemt een wedstrijdcoördinator.
b. De wedstrijdcoördinator heeft tot taak:
* het ontvangen en begeleiden van KNVB-scheidsrechters.
* initiatieven nemen tot en – in overleg met het bestuur –
maatregelen treffen ter bescherming van scheidsrechters
en spelers.
* het verzoeken om politiebijstand als daartoe – in
overleg met de scheidsrechter – wordt besloten.
Artikel 5 – Overige voorschriften.
Het statuut is een bijlage van het huishoudelijk reglement en vormt een onderdeel van de regelgeving binnen de vereniging.
Verwezen wordt naar:
* de statuten,
* het huishoudelijk reglement,
* het bestuursreglement verkoop alcohol en sluitingstijden,
* de beleidsplannen,

bestuursbesluiten.

Artikel 6 – Bijlagen.
a. De gedragsregels welke ontleend worden aan de intentie van het statuut zijn voor de volgende categorieën afzonderlijk
vastgelegd:
A. Leiders en trainers
B. Selectiespelers
C. Overige senioren
D. Junioren (A B C)
E. Pupillen (D E F)
F. Ouders/supporters
Voor de jeugd wordt tevens verwezen naar het jeugdbeleidsplan 2009/2012.
Artikel 7 – Goedkeuring statuut.
Het statuut en de bijlagen zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging.

BIJLAGEN
A. Gedragsregels voor Leiders en Trainers.
* Bespreek de gedragregels met het team en – zo nodig – met de ouders en tref – binnen je bevoegdheden – maatregelen indien
daartoe aanleiding is.
* Kinderen hebben een leider/trainer nodig die ze respecteren.
* Let op taalgebruik en tracht hierin een voorbeeld te zijn.
* Stimuleer kinderen op positieve wijze.
* Laat de kinderen merken als ze goed bezig zijn (ook buiten de wedstrijden).
* Voetbal is een spel dat kinderen voor hun plezier moeten spelen.
* Benadruk dat winnen en verliezen onderdeel zijn van het spel.
* Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een speler wel of niet kan spelen.
* Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training o.a. door het volgen van speciale opleidingen.
* Blijf op de hoogte van de groei en de ontwikkeling van kinderen.
* Activeer spelers tot deelname aan activiteiten en evenementen.
* Organiseer eens iets buiten het voetbal.
* Zorg goed voor het materiaal die je in bruikleen hebt (bijv. ballen, kleding).
* Maak contact met de leider/coach van de tegenstander en ontvang hem als gast.
* De leider verzorgt het wedstrijdformulier en (indien nodig) de spelerspasjes.
* Organiseer contact tussen de eigen spelers en de tegenstanders.
* Accepteer geen pestgedrag en toon respect voor de tegenstanders.
* Accepteer de besluiten van de scheidsrechter en ondersteun hem daarbij.
* Geef iedere speler tijdens het seizoen evenredige speeltijd.
* Let op dat de voetbalschoenen afgeveegd worden aan de buitenborstels.
* Laat de kleedkamers schoon achter.
* Na afloop van wedstrijd of training wordt douchen aanbevolen.
* Schrijf een wedstrijdverslag voor het clubblad en houd er rekening mee dat meerdere mensen het lezen.
* Kom zelf altijd op de afgesproken tijd voor training en wedstrijden.
* Breng lege glazen e.d. terug naar de bar.
* Gooi lege bakjes e.d. in de afvalbakken.
B. Gedragregels voor selectiespelers.
* Spelers dienen op de afgesproken tijd aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden.
* Te laat komen wordt niet geaccepteerd.
* Het is verplicht tijdens trainingen en wedstrijden scheenbeschermers te dragen.
* Als je verhinderd bent om te trainen, neem dan zelf contact op met de trainer; dus niet afbellen naar het clubgebouw.
* Als je verhinderd bent om aan een wedstrijd deel te nemen, meldt dat dan direct bij de trainer. Bij wedstrijden op
zondag dient dit uiterlijk op donderdagavond te geschieden.
* Zorg dat je spelerspas aanwezig en in orde is.
* Draag tijdens de training door de vereniging beschikbaar gestelde sportkleding overeenkomstig het sponsorcontract.
* Zorg dat je altijd voetbal- en loopschoenen bij je hebt of kunstgrasschoenen.
* Voetbalschoenen afvegen aan de borstels buiten.
* De kantine mag niet betreden worden met voetbalschoenen.
* Ter voorkoming van infecties/verwondingen draag je in de kleedkamer badslippers.
* Neem geen waardevolle spullen mee (telefoons, sieraden, merkkleding) of geef ze in bewaring.
* De vereniging is niet verantwoordelijk bij diefstal.
* Selectiespelers zijn verplicht om na trainingen en wedstrijden minimaal tot een uur na afloop hiervan in de
kantine aanwezig te zijn.
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* Bij uitwedstrijden altijd verzamelen in het clubgebouw van de vereniging en melden op de afgesproken tijd.
* Het is niet toegestaan wedstrijdkleding mee naar huis te nemen, tenzij anders is afgesproken.
* Tijdens de wedstrijd wordt het shirt in de broek en de kousen omhoog gedragen.
* Bij wedstrijden worden geen discussies aangegaan met scheidsrechter, tegenstanders, publiek en trainer.
* Spelers dienen zich zowel binnen als buiten de lijnen correct te gedragen. Het taalgebruik maakt een onderdeel uit
van dit gedrag.
* Voor selectiespelers geldt een weekdienst hetgeen inhoudt dat spelers gedurende week een verantwoordelijk zijn voor het
trainingsmateriaal en het regelen van kleding.
* Bij onacceptabel gedrag (dus niet conform de gedragregels) wordt de speler door de vereniging gewaarschuwd met een gele
kaart. Op blijvend afwijkend gedrag volgt de rode kaart.
* Drugsgebruik- of bezit is op het gehele complex verboden.
* Het is verboden te roken in de kleedkamers of de verzorgingsruimte.
* Het is niet toegestaan te roken vóór, tijdens of direct na de medische verzorging.
* Spelers spreken de trainer aan met “trainer” tenzij door hem anders wordt beslist.
* Bij besprekingen en gezamenlijk activiteiten staan de mobieltjes uit.
* Een selectiespeler heeft ook representatieve verplichtingen.
* Tijdens de wedstrijden bevinden zich in de dug-out: trainers, leider, verzorger, wisselspelers en een pupil van de week.
* Op de dug-outs zitten is verboden.
* Voetbalactiviteiten buiten de vereniging dienen gemeld te worden bij de technische staf.
* Bespreek problemen – van welke aard dan ook – met de technische staf of met een bestuurslid, voorkom “barpraat”.
* Breng lege glazen e.d. terug naar de bar.
* Gooi lege bakjes e.d. in de afvalbakken.
* Betreed en verlaat de woonwijk met gepaste snelheid, de bewoners waarderen dat.
C. Gedragsregels voor de overige senioren.
* Spelers dienen op de afgesproken tijd aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden.
* Zorg altijd voor een correct clubtenue.
* Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
* Zorg voor een geldige spelerspas.
* Spreek tijdens de wedstrijden uitsluitend Nederlands.
* Geef tijdens en/of na de wedstrijd geen commentaar op de scheidsrechter of diens beslissingen.
* Toon respect voor de tegenstanders.
* Wangedrag binnen en buiten de lijnen wordt niet geaccepteerd.
* Als een bal over het hek geschoten is, ga hem dan halen.
* Voetbalschoenen afvegen aan de borstels buiten.
* Het is onbevoegden niet toegestaan zich in de kleedkamers op te houden.
* De kleedkamers dienen schoon achtergelaten te worden.
* De kantine mag niet betreden worden met voetbalschoenen.
* Drugsgebruik- of bezit is op het gehele complex verboden.
* Lever een bijdrage door – zo nodig – te fluiten of te vlaggen.
* Bespreek problemen – van welke aard dan ook – met de juiste personen, voorkom “barpraat”.
* Bij onacceptabel gedrag wordt de speler door de vereniging gewaarschuwd met een gele kaart. Op blijvend afwijkend gedrag volgt
de rode kaart.
* Breng lege glazen e.d. terug naar de bar.
* Gooi lege bakjes e.d. in de afvalbakken.
* Betreed en verlaat de woonwijk met gepaste snelheid, de bewoners waarderen dat.
D. Gedragsregels voor junioren (A B C).
* Spelers dienen op de afgesproken tijd aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden.
* Een speler is in principe elke wedstrijd beschikbaar.
* Zorg voor een geldige spelerspas.
* Zorg altijd voor een correct clubtenue.
* Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
* Blijf altijd sportief.
* Geef tijdens en/of na de wedstrijd geen commentaar op de scheidsrechter of diens beslissingen.
* Toon respect voor de tegenstanders.
* Wangedrag binnen en buiten de lijnen wordt niet geaccepteerd.
* Spreek tijdens de wedstrijden uitsluitend Nederlands.
* Voetbalschoenen afvegen aan de borstels buiten.
* Na wedstrijden en trainingen is douchen verplicht.
* De kleedkamers dienen schoon achtergelaten te worden.
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* Het clubgebouw mag niet betreden worden met voetbalschoenen.
* Drugsgebruik- of bezit is op het gehele complex verboden.
* Roken, drugs- en alcoholgebruik zijn in de kleedkamers verboden.
* Ga zorgvuldig om met het materiaal, hang dus niet in de doelen.
* Lever een bijdrage door – zo nodig – te fluiten of te vlaggen.
* Help de trainers bij het verzamelen van ballen, verplaatsen van doeltjes e.d.
* Het pesten van medespelers wordt niet geaccepteerd.
* Doe mee met activiteiten en evenementen welke door de vereniging worden georganiseerd.
* Schrijf een stukje voor het clubblad maar let op je taalgebruik.
* Breng lege glazen e.d. terug naar de bar.
* Gooi lege bakjes e.d. in de afvalbakken.

* Betreed en verlaat de woonwijk met gepaste snelheid en niet over de stoepen, de bewoners waarderen dat.
E. Gedragregels voor pupillen (D E F).
* Spelers dienen op de afgesproken tijd aanwezig te zijn voor trainingen en wedstrijden.
* Als je verhinderd ben om te trainen of te spelen, zeg dan tijdig af bij de leider.
* Zorg voor een geldige spelerspas (alleen D-spelers).
* Zorg altijd voor een correct clubtenue.
* Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
* Blijf altijd sportief ook al is je tegenstander dat niet.
* Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter en je leider.
* Toon respect voor de tegenstanders en geef ze voor en na de wedstrijd een hand.
* Wangedrag binnen en buiten de lijnen wordt niet geaccepteerd.
* Probeer bij toernooien (minstens) de sportiviteitsprijs te halen.
* Voetbalschoenen afvegen aan de borstels buiten.
* Na wedstrijden en trainingen is douchen verplicht.
* De kleedkamers dienen schoon achtergelaten te worden.
* De kantine mag niet betreden worden met voetbalschoenen.
* Het pesten van medespelers wordt niet geaccepteerd.
* Doe mee met activiteiten en evenementen welke door de vereniging worden georganiseerd en breng ook je ouders mee.
* Schrijf een stukje voor het clubblad maar let op je taalgebruik.
* Ga zorgvuldig om met het materiaal, hang dus niet in de doelen.
* Breng lege glazen e.d. terug naar de bar.
* Gooi lege bakjes e.d. in de afvalbakken.
* De speeltuin is open voor de jeugd. Laat alles heel en gebruik het niet verkeerd.
* Loop over de voetpaden naar huis.
* Fiets voorzichtig in de woonwijk en niet over de stoep.
F. Gedragregels voor ouders en supporters.
* Besef dat Uw inbreng en inzet van harte welkom is.
* Lever een bijdrage aan het vrijwilligerswerk.
* Vorm met andere ouders een oudercommissie.
* Ga niet in de kleedkamers (m.u.v. E en F).
* De vereniging is geen kinderopvang.
* Breng Uw kind op tijd voor de training en de wedstrijd.
* Lever een bijdrage aan het vervoer.
* Zorg dat de kinderen douchen.
* Stimuleer de kinderen in positieve zin tijdens de wedstrijd en andere activiteiten.
* Respecteer de beslissingen van scheidsrechters en leiders.
* Geef geen commentaar op de tegenstanders en hun supporters.
* Houd Uw kinderen in de gaten als ze de speeltuin bezoeken.
* Discussieer met de juiste mensen, op de juiste tijd en op de juiste plaats.
* Klachten van Uw kind die een leider niet kan oplossen, kunnen besproken worden met de jeugdcoördinator.
* Dring er bij Uw kinderen op aan dat ze met een gematigde snelheid door de wijk rijden en niet op de stoepen fietsen of brommen.
* Breng lege glazen e.d. terug naar de bar.
* Gooi lege bakjes e.d. in de afvalbakken.
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PROCEDURE BIJ OVERTREDING VAN BOVENSTAANDE GEDRAGSCODE
Hoe te handelen bij overtreding van bovenstaande gedragscode:
Betrokkene zal binnen 48 uur na het voorval worden uitgenodigd door de commissie gedrag en respect.
Er zal indien nodig hoor en wederhoor plaatsvinden.
Bij het niet verschijnen voor de commissie erkent betrokkene(n) schuld.
De commissie zal zoveel als mogelijk en beschikbaar is, alle informatie verzamelen en beoordelen op juistheid.
Na betrokkene(n) gehoord te hebben gaat de commissie in beraad en zal op zeer korte termijn uitspraak doen.
Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de commissie de betrokkene(n) voorlopig uitsluiten van deelname aan wedstrijden en
trainingen.
Wanneer een toeschouwer zich ernstig misdraagt zal deze worden verwijderd van het complex en verder de toegang worden
geweigerd.
Bij ernstige ordeverstoringen op het complex zal de vereniging altijd melding doen bij de politie.
Deelnemers aan wedstrijden die ernstige overtredingen begaan, die niet door de scheidsrechter zijn/is geconstateerd, maar wel
door derden, die daar dan vervolgens melding van doen bij de commissie, zal deze speler alsnog worden uitgenodigd.
De commissie is bevoegd conform haar statuten, art.10 lid 4 en 5 en art. 6 en 7 van het Huishoudelijkreglement, royement uit te
spreken, hiertegen kan bij de commissie geen beroep worden aangetekend.
Indien de uitspraak “royement” tot gevolg heeft, kunnen betrokkene(n)wel bij de Algemene Ledenvergadering in beroep gaan.
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