GEDRAGREGELS BINNEN ONZE CLUB
•

Eendracht Stevoort wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en
zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport
vinden we belangrijk. Eendracht Stevoort wil actief werken aan de bewustwording bij
spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak.

•

Eendracht moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier
en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De vereniging
heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de entourage
dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers
hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het
uitdragen en bewaken van gedragsregels.

Algemeen:
•

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen gelden de algemene gedragsregels.
Deze zijn opgesteld voor leden ,bezoekers en voor elke doelgroep binnen de club zoals er
zijn: onze jeugdspelers, A-spelers, trainers, begeleiders, verzorgers, alle betrokken leden en
ouders.

Waarover gaat het:

•

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we
normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst
proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we
daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen
(spelers, trainers, verantwoordelijke, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode
houden? We nemen dan maatregelen.

Algemene gedragsregels:
Onze club vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de beoefening van
de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het
gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten:
•

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

•

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.

•

Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

•

Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.

•

Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

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..

•

Zitten doen we op de daarvoor bestemde doelen, dus niet op tafels.

•

Velden zijn geen oversteekplaats. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant
moet.

•

Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.

•

Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.

•

Fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.

•

Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.

•

De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.

•

Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

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

