Reglement ten behoeve van Sociale Veiligheid
(Gedragsregels om je veilig te voelen om te kunnen zijn wie je bent en wat je kan)

Gedragsregels voor (jeugd)spelers:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen
mogelijkheden.
Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
De aanvoerder van het elftal bedankt de scheids- en grensrechters na afloop voor de leiding, en de
aanvoerder van de tegenpartij. Spelers bedanken de spelers van de tegenpartij in het kader van
sportiviteit
Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
Communiceer open en eerlijk met elkaar, niet over elkaar.
Grof taalgebruik is niet toegestaan, niet op ons complex en ook niet indien jij elders onze club
vertegenwoordigt.
Blijf elkaar positief coachen en corrigeren.
Het gedrag in de kleedkamer is te allen tijde fatsoenlijk en gedisciplineerd. Het gebruik van een
telefoon is niet toegestaan in de kleedkamer. De telefoon hoort niet zichtbaar te zijn, dus deze moet in
tas, jas of in de daarvoor bestemde kluisjes in de bestuurskamer worden opgeborgen.
Het spreekt voor zich dat het maken van video- of foto opnames in de kleedkamer ten strengste
verboden is.
Van WhatsApp-groepen, welke zijn ingesteld om zaken over de vereniging te bespreken, maken altijd
minimaal twee volwassenen deel uit. Is ook een begeleider/trainer/coach lid van een
Whatsapp-groep, dan moeten er minimaal nog twee ouders of twee bestuursleden deel van deze
groep uitmaken. Gedragsregels van de vereniging over grensoverschrijdend gedrag gelden ook wat
betreft uitingen in WhatsApp-groepen die in het leven zijn geroepen om verenigingszaken te
communiceren.
Er wordt verwacht dat jij overtredingen van discriminatie of seksuele intimidatie meldt bij een
vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging. Voor vragen of meldingen kan je ook terecht bij

de vertrouwenspersoon van de KNVB en bij Centrum Veilige Sport Nederland.
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Gedragsregels (jeugd-)leiders/trainers/coaches:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

Jij hebt een voorbeeldfunctie voor onze spelers; handel als zodanig.
Wees redelijk in jouw eisen t.a.v. tijd, energie en enthousiasme van spelers.
Bedenk dat spelers ook andere interesses kunnen hebben.
Leer jouw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd.
Bedenk dat spelers voor hun plezier spelen en ook iets willen leren.
Gebruik passend taalgebruik en maak spelers niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
Winnen en verliezen zijn een onderdeel van het spel.
Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
Leer spelers omgaan met teleurstellingen en corrigeer bij overtreding van de gedragsregels.
De vereniging streeft naar het vier ogen principe. Dit betekent dat voor de train(st)er de begeleiding
op zodanige wijze is georganiseerd, dat de werkzaamheden kunnen worden verricht terwijl zij/hij
gezien of gehoord kan worden door een volwassene.
Iedere begeleider/trainer/coach heeft de plicht vermoedens van of constateringen van
grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van doping, match fixing of seksuele intimidatie te melden.
Deze plicht komt voort uit het tuchtrecht dat is onderschreven door NOC*NSF en de KNVB. Meldingen
kunnen gedaan worden bij de vertrouwenscontactpersoon of bij de vertrouwenspersoon van de KNVB
of bij Centrum Veilige Sport Nederland.
De begeleider/trainer/coach zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer
of hotelkamer.
De begeleider/trainer/coach staat pesten, discriminatie, gokgedrag, intimidatie en verbale agressie bij
activiteiten niet toe. Het spreekt voor zich dat de begeleider/trainer/coach van dergelijk
grensoverschrijdend gedrag zal onthouden.
De begeleider/trainer/coach gebruikt e-mail/sms/What’sApp en overige social media alleen om
informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren. De
begeleider/trainer/coach is zich ervan bewust dat andere communicatie met een jeugdlid verkeerd
opgevat kan worden en de begeleider op deze manier (ongewenst) binnen kan treden in het
privéleven van het jeugdlid.
In Whatsapp-groepen waarbij de begeleider/trainer/coach binnen de vereniging betrokken zijn altijd 2
ouders toegelaten. De begeleider/trainer/coach maakt daarom geen deel uit van een Whatsappgroep
waarbij geen ouders betrokken zijn.
Beperk je tot het onderwerp van de groep, houdt het netjes en bedenk dat je niet altijd hoeft te
reageren.
Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de jeugdcommissie en ouders van desbetreffende
jeugdige.
Je zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden; hierbij, net als bij
alle
verenigingsactiviteiten, streef je naar het ‘vier-ogen principe’.
Gebruik geen telefoon in de kleedkamer (video/foto-opnames in de kleedkamer zijn ten strengste
verboden). En ziet er op toe dat dit ook niet door anderen gebeurd.
Leer spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
We praten met elkaar en niet over elkaar.
Alcoholgebruik (kort) voor en tijdens wedstrijden is niet toegestaan
Bij vervoer per auto bij een uitwedstrijd is het voor de bestuurders voor en na de wedstrijd niet
toegestaan alcohol te gebruiken. Je hebt de verantwoordelijkheid voor je passagiers.
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Gedragsregels ouders/verzorgers:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
Moedig jouw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met
betrekking tot trainen, verzamelen, afmelden en de sportactiviteit.
Leer jouw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd
heeft verloren.
Onthoud je van commentaar op kinderen van andere ouders.
Moedig jouw team positief aan, bemoei je niet met het coachen en teambegeleiding.
Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze
personen in twijfel.
Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen
Sint Boys-D.E.S. Zij geven hun vrije tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.
Maak problemen bespreekbaar met de leiders, coördinator of met het bestuur.

Gedragscode bestuurders, commissieleden en overige kaderleden:
●
●
●
●
●

●

Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair- Play binnen Sint Boys-D.E.S. en houd toezicht op een
correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar
nodig bij.
Stel vrijwilligers in de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen op het gebied van coachen,
wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun
invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair Play in sport en spel.
Wees bewust van de risico’s van wedden op het verloop of uitslagen in de voetbal / handbalsport, en
op de risico’s van match fixing. Wed niet op het verloop of uitslagen in de voetbal/ handbalsport,
uitgezonderd Toto en Lotto.
Iedere bestuurder binnen Sint Boys-D.E.S. heeft de plicht vermoedens of constateringen van
grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van doping, match-fixing of seksuele intimidatie te melden.
Deze plicht komt voort uit het tuchtrecht dat is onderschreven door NOC*NSF en de KNVB. Meldingen
kunnen gedaan worden bij de vertrouwenscontactpersoon, bij de vertrouwenspersoon van de KNVB
of bij Centrum Veilige Sport Nederland.
Zie toe op de naleving van de reglementen, de omgang- en gedragsregels binnen Sint Boys-D.E.S.

Gedragsregels scheidsrechters/wedstrijdleiders:
●
●
●
●
●
●

Pas de regels toe volgens de KNVB-richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en/of onnodig in te grijpen.
Geen woorden maar daden. Jouw gedrag dient te allen tijde sportief te zijn.
Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
Beoordeel oneerlijk of gemeen spel als onsportief.
Meld wantoestanden altijd bij het bestuur en/of bij de KNVB.
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Gedragsregels voor gastvrouwen/gastheren en overige medewerkers:
●
●
●
●
●
●
●

Wees je bewust van de rol die je speelt ten aanzien van de sociale veiligheid op ons complex en
daarbuiten.
Ontvang de tegenpartij op een dergelijke hoffelijke wijze waarmee jij elders ook graag ontvangen zou
willen worden.
Wijs zo nodig bezoekende teams op de gedragsregels zoals deze gelden op het complex van onze
vereniging.
Zorg dat je altijd een voorbeeld bent voor onze jeugd en overige leden.
Het is van groot belang dat systematisch wordt gewerkt aan een positief imago van onze vereniging en
dat iedere medewerker daaraan een bijdrage levert.
Help elkaar. Zo nodig elkaar corrigeren wordt niet als bedreigend ervaren maar is positief: het belang
van onze vereniging staat voorop.
Stel je op de hoogte van de gedragsregels die bestaan voor diverse doelgroepen die actief zijn binnen
onze vereniging.

Gedragsregels voor toeschouwers:
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Bedenk dat de spelers voor eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening bij onze
vereniging.
De spelers doen dit niet voor jouw vermaak, noch zijn de spelers (mini-)prof-sporters.
Gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect
taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, supporters van de tegenpartij
etc.
Toon enthousiasme over goed spel van zowel jouw eigen team als het gastteam.
Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
Veroordeel elk gebruik van (verbaal) geweld.
Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters/wedstrijdleiders.
Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.
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Versie
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Acties

24-12-2020

V0.1

11-01-2021

Doornemen van de
gedragsregels en
vaststellen of dit passend is
binnen de club.

11-01-2021

V0.2

27-01-2021

UItsplitsen van
gedragsregels en
werkafspraken

27-01-2021

V0.5

06-02-2021

Eerste conceptversie
opgesteld
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