Algemene gedragsregels Volleybalvereniging The
Weekenders
Gedragsregels zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden
gehanteerd. Door het vastleggen van deze gedragsregels en duidelijk te maken welke
normen(regels) er gelden, wordt meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet
gewenst is. Iedereen wordt van deze gedragsregels op de hoogte gesteld, zodat iedereen er
naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.
Algemene gedragsregels
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

Specifieke gedragsregels voor de spelers:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders, je
vereniging.
Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt
blijken te zijn, bespreek dat dan later met de scheidsrechterscoördinator die voor de
indeling van de scheidsrechters zorgt.
Vier een overwinning met teamgenoten en staf en laat je niet ontmoedigen door
een nederlaag.
Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of
aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken,
bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten.
Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport
mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo
vanzelfsprekend.
Scheld geen medespelers / staf uit tijdens training en accepteer tekortkomingen.
Maak deze bespreekbaar.
Bedenk goed dat iedereen in en om het team evenveel respect verdient en handel
daar dan ook naar
Bespreek geen (gevoelige) teaminformatie met buitenstaanders. Zorg ervoor dat
zaken die binnen het team horen ook binnen het team blijven.
Zorg tijdens aanwezigheid bij trainingen/wedstrijden voor een positieve,
stimulerende houding om een optimaal resultaat met elkaar neer te zetten. Meld
voor een training/wedstrijd altijd of er rekening moet worden gehouden met
eventuele ongemakken.

Specifieke gedragsregels voor de toeschouwers van The Weekenders.
1.

Gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of
belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd
zijn.
Maak nooit iemand belachelijk en scheldt niemand uit wanneer er een fout gemaakt
wordt gedurende een wedstrijd of training.
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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

In bovengenoemde gedragsregel zijn veel relevante zaken opgenomen die ervoor moeten
zorgdragen dat een ieder binnen het team met plezier deelneemt aan volleybal binnen The
Weekenders. Binnen deze gedragsregel zijn er misschien aandachtspunten die niet zijn
opgenomen. Laat hier dan altijd je gezonde verstand spreken.
Handhaving
Het Bestuur en Technische Commissie van volleybalvereniging The Weekenders evenals de
trainers van de teams staan volledig achter deze gedragsregels. Bij misbuik van een van de
regels heeft het bestuur de mogelijkheid om een van de volgende maatregelen te treffen.
•
•

•
•

Bij overtreding van deze gedragsregels wordt een speler in eerste instantie
aangesproken door de trainer of coach die hiervan melding maakt bij de Technische
Commissie.
Bij herhaling van overtreding van deze gedragsregels kan worden overgegaan op
andere maatregelen zoals het ontzeggen van deelname aan trainingen of
wedstrijden. Het oordeel ligt bij de Technische Commissie en trainer of dit van
tijdelijke of definitieve aard zal zijn. 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.
Bij grove overtreding en blijvende herhaling kan het Bestuur besluiten om het
lidmaatschap van de vereniging te beëindigen.

Tot slot
Het vastleggen van wat wij binnen de vereniging verstaan onder sportiviteit en respect heeft
vooral als doel om iedereen de mogelijkheden te bieden om met veel plezier te kunnen
volleyballen.

