GEDRAGSREGELS

KV DOT
1. Voorwoord [Doelstelling gedragsregels]
Het bestuur van KV DOT hecht er grote waarde aan dat normen en waarden binnen
onze vereniging gehandhaafd blijven.
Wij als bestuur willen bewust aan een verenigingscultuur werken waarin wij
respectvol met elkaar omgaan en waar een plezierig en gezonde sportklimaat leeft.
Het instellen van gedragsregels geeft hierbij duidelijkheid wat wel en wat niet
acceptabel is; iedere vorm van wangedrag kan en zal niet worden getolereerd.
Ook geloven wij dat door het gebruiken van regels, op termijn, de uitstraling van onze
vereniging naar buiten toe en de prestaties op het veld positief beïnvloed zullen
worden.

Alle leden (en ook gasten/bezoekers) dienen zich te conformeren aan deze
gedragsregels en zullen worden aangesproken indien men zich er niet aan houdt.
Deze gedragsregels kunnen als aanvulling op het huishoudelijk reglement worden
beschouwd.

Bestuur KV DOT Oss.

2. Algemene gedragsregels












Respect voor elkaar.
Respect voor andermans eigendommen en dus niet ongevraagd ´lenen´van
anderen.
Geen vandalisme; de leden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar
persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
Ruim je eigen rommel op.
Niet vloeken en schelden.
Niet treiteren, pesten of mensen “buiten de groep plaatsen”.
Geen fysiek geweld.
Geen racisme.
Geen ongewenste intimiteiten.
Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.
Ga met anderen om zoals je ook zelf behandeld wenst te worden.

3. Gedragsregels sporters & leiders [coaches]







Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief
te zijn.
Niet spugen, slaan of schoppen. Fysiek overschrijdend gedrag wordt nooit
getolereerd.
Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
Af en toe niet met de scheidsrechter eens zijn mag, maar blijf wel respectvol en
blijf niet doorzeuren.
Bedank de scheidsrechter na de wedstrijd.

4. Gedragsregels ouders, toeschouwers/supporters






Moedig je eigen ploeg aan in plaats van de tegenstander af te kraken.
Respect voor de tegenstanders en scheidsrechter.
Spelers/speelsters niet aanzetten tot opzettelijk ruw of onsportief spel.
Ouders: Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe,
Ouders: Houdt rekening dat uw kind een teamsport beoefent, uw eigen kind
behoort niet centraal te staan.

5. Gedragsregels sociale media







Sociale media zoals Twitter en Facebook bieden de mogelijkheid om te laten
zien dat we trots zijn op onze vereniging.
De vereniging wijst zijn leden en beheerders van de sociale media accounts op
hun verantwoordelijkheid.
Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te
publiceren.
Het is niet toegestaan seksistische of racistische uitingen te publiceren. Wij als
vereniging tolereren geen onderling pestgedrag.
De gebruikers van de sociale media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de
inhoud welke hij of zij publiceert op het internet.
Plaats geen dingen waardoor je zelf of onze vereniging in de verlegenheid kan
worden gebracht.

6. Overige gedragsregels
Accomodatie
 Ruim na afloop van het nuttigen van een consumptie op.
 Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamers en doucheruimtes schoon te
worden achtergelaten, dus vegen en zo nodig de trekker door de ruimte(s) halen.
 Houten stoelen dienen binnen te blijven en zijn niet bedoeld voor het terras
 Geen sporttassen in de kantine. Deze horen in de rekken in de hal.
 Geen glaswerk langs de lijn/hekken.
 Zet leeg glaswerk nooit op de grond. Breng het terug naar de bar of zet het op
een tafel.

Materialen
 Behandel de materialen en andere spullen van KV DOT Oss alsof ze van jezelf
zijn. Dus ga er normaal mee om en gebruik het enkel waarvoor het bestemd is
 Ruim na afloop van een training of wedstrijd de gebruikte materialen op en zorg
dat ze weer op de plaats komen waar ze thuis horen.

Veld
 Alleen met geschikt schoeisel op het veld
 Alleen spelers (reserves), coaches, trainers en scheidsrechters horen op het veld.
Toeschouwers en ouders niet
 Geen drinken en eten op het veld

Roken
 Het is verboden in de kantine te roken. Alleen buiten kan gerookt worden.
Het is hierbij verplicht om gebruik te maken van de asbakken die aanwezig zijn op
het terras. Het is niet toegestaan om de peuken op de grond te gooien. Lege
pakjes moeten in de prullenbak.

Alcohol
 De nationale wettelijk geldende regels over gebruik van alcoholische dranken
worden nageleefd in onze kantine. Onder de 18 jaar geen alcohol.
 Geen alcohol langs de lijn, alleen toegestaan op het terras.

Drugs
 Gebruik of verspreiding van welke vorm van drugs is ten strengste verboden.

6. Sancties bij niet naleven
Graag hoort het bestuur snel dat er een ongewenst voorval heeft plaatsgevonden.
Dit kan mondeling of (liefst) schriftelijk naar bestuur@kvdot.nl. Ieder voorval zal in
het bestuur worden besproken. Dit zal overigens met de grootst mogelijke discretie
en nauwkeurigheid geschieden, al dan niet in overleg met andere commissies.
Het bestuur zal elke vorm van ongewenst gedrag vastleggen. Het betreffende lid
krijgt altijd de gelegenheid zijn of haar verhaal te doen. Hierna kan het bestuur een
sanctie opleggen. Er wordt niet gewerkt met vooraf vastgestelde straffen bij bepaalde
“overtredingen”. Terugkerend wangedrag zal uiteraard zwaarder worden beoordeeld
dan een incident.
Bij minderjarige leden zullen de ouders worden aangesproken op het wangedrag van
hun kind.

Mogelijke sancties:
 Berisping; in dit kader zal bijvoorbeeld bij iedere ontvangen rode kaart het
spelende lid schriftelijk ter verantwoording worden geroepen.
 Schorsing 1 of meerdere wedstrijden; naast een eventuele opgelegde schorsing
van de korfbalbond.
 Schorsing lidmaatschap voor bepaalde tijd.
 Royeren.
 Ontzegging toegang voor niet-leden.
 Het opleggen van een geldboete.

