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Gedragscode
A.K.V. Soesterkwartier wil met het nieuwe beleidsplan ongewenst gedrag beperken. Gedragscodes
zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Deze
ongeschreven regels zijn in codes vastgelegd.
Door middels deze gedragscodes vast te leggen en duidelijk te maken welke normen (regels) er
gelden, wordt meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Iedereen wordt van
deze gedragscodes op de hoogte gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan
worden aangesproken.

1. Algemene gedragscodes
1.
2.
3.
4.
5.

Respecteer de regels van je sport
Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig
Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport
Samen staan voor een faire sport

2. Algemene gedragsregels
Het bestuur van A.K.V. Soesterkwartier vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden
tijdens en na de beoefening van de korfsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op
het korfballen als op het gebruik en het betreden van het korfbalcomplex van toepassing zijn.
Wat zijn onze uitgangspunten?

Korfbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder
samenspel geen korfbal en zonder tegenstander geen korfbal.










We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
Afspraak is afspraak!
Geef altijd het goede voorbeeld
Spreek elkaar aan op het gedrag

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg, dat het netjes blijft. Denk daarbij in
ieder geval aan de volgende punten:





Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar veld of zaal genomen.
Schoenen met noppen zijn niet toegestaan in de kantine.
Fietsen en brommers worden in de rekken in de fietsenstalling geplaatst.

Korfbalvereniging AKV Soesterkwartier
Dollardstraat 121 Amersfoort
e-mailadres: Soesterkwartier.amersfoort@knkv.nl
Internet: www.akvsoesterkwartier.nl
Bankrekeningnummer: 12.81.31.853




Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

3. Specifieke gedragscodes
Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders
gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de leden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen
verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken. Binnen dit beleid worden de
verschillende doelgroepen besproken.

3.1. Gedragsregels voor de speler
De spelers zijn als de leden van A.K.V. Soesterkwartier de kern van de korfbalvereniging.
















Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers
in het veld.
Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer /
leider / wedstrijdsecretariaat als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
Omkleden in desgewenste kleedkamer, heren en dames gescheiden.
Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
Heeft respect voor medespeler, tegenstander, leider en publiek.
Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter (en de grensrechters) ook al is de speler het
daar niet mee eens.
Is zuinig op alle materialen (o.a. shirts en korven) die je mag gebruiken, dus ook op de velden
en kleedkamers.
Klop vuile schoenen buiten de accommodatie uit en maak ze schoon alvorens de kleedkamer
in te gaan.
Dient na training en wedstrijd te douchen.(afhankelijk van leeftijd en afspraken)
Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de
trainer of begeleider, of geef het af in de kantine.
Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt
een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag korfballen.

Contributie dient tijdig betaald te worden. Bij achterstand kan bestuur speelverbod
opleggen.

Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

3.2. Gedragsregels voor de begeleider, coach en vrijwilliger
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.



Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeert kinderen op ongepast gedrag.
Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
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Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
Verzorgt de opstelling en coachen van het team tijdens de wedstrijden.
Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (o.a. kleding, ballen).
Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:







Geen alcohol en tabak gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
Organiseert het opruimen van train- en wedstrijdmateriaal als men klaar is.
Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
Neemt deel aan overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de voorzitter van het jeugdbestuur.

3.3. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler en toeschouwers








Gedraag je op je best. Vermijdt het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van
spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
Toon respect voor scheidsrechter, tegenstanders en tegenspelers.
Maak nooit iemand belachelijk en scheld niemand uit tijdens training en/of wedstrijd
Veroordeel elk gebruik van geweld.
Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
Moedig iedereen altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:






Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
Op tijd de contributie voldoen.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de
desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

4. Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld voor gebruik van genotsmiddelen door volwassenen is van groot
belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge
kinderen, vragen we apart aandacht hiervoor:





Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker
niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en
tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en kantine.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot
een veld/complex verbod.
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5. Sancties
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van
de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar
omstandigheden en leeftijd aangepast.
Het Bestuur van A.K.V. Soesterkwartier alsmede de trainers/coaches van de betreffende teams staan
volledig achter deze gedragscodes.






Bij overtreding van deze gedragscodes wordt een speler in eerste instantie aangesproken door
het Senioren aanspreekpunt of jeugdvoorzitter, die hiervan melding maakt bij bestuur.
Bij herhaling van overtreding van deze gedragscodes wordt een ieder uit het desbetreffende
team verwijderd. Het oordeel ligt bij het bestuur of dit van tijdelijke of definitieve aard zal
zijn. Denk aan schorsing voor 1 wedstrijd of langere tijd. Eén en ander is afhankelijk van de
voorgeschiedenis.
Bij het in diskrediet brengen van de vereniging en/of team kan worden overgegaan tot
dezelfde maatregelen.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren ,kwetsen of seksuele
intimidatie van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

Bij grove overtreding en blijvende herhaling kan het lidmaatschap van de vereniging
worden beëindigd en accommodatieverbod worden opgelegd.

Het bestuur
Vastgelegd in de bestuursvergadering van 20 november 2012

