Gedragsregels voor de afgevaardigde / vrijwilliger

•

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in
het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder
benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De afgevaardigde /vrijwilliger:

•

Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en
schoon worden achtergelaten.

•

Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op
met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een
vertegenwoordiger van de club.

•

Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.

•

Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand
opzettelijk.

•

Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van de club

Alcohol, tabak en drugs
•

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het
voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen,
dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

•

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 roken in de kantine is niet toegestaan dit i.v.m. de aanwezigheid van vele jeugdteams.
Tevens is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.

•

Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot
een terrein verbod.

•

Geen alcohol misbruik tijdens onze trainingen of wedstrijden.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook
wordt niet geaccepteerd en geven aanleiding voor sancties.

