GEDRAGSREGELS HSV HOEK
Gedragsregels leden, begeleiders en ouders
Voor ieder ((jeugd-)lid, begeleider en ouder is het van belang te weten hoe zaken bij de HSV
Hoek zijn geregeld en welk gedrag van hem/haar wordt verwacht, de zogenaamde
gedragsregels.
De trainers en leiders maken met het elftal aan het begin van het seizoen daarover afspraken.
Gedurende het seizoen controleren zij de naleving hiervan.
Hiernaast zijn er algemene regels die bij de vereniging gelden om het een en ander in goede
banen te leiden.
Zonder vaste afspraken en regels ontstaat immers snel een rommelige situatie die voor
spelers, leiders en trainers en ouders nadelig werkt.
Onduidelijkheden voor u of uw kind kunnen worden opgelost door het vragen van informatie.
Deze informatie kunt u verkrijgen bij trainers, leiders of bestuursleden. Zij zullen graag bereid
zijn om toelichting te geven. Indien u zich met vragen niet tot de juiste personen wendt of uw
vragen niet stelt, kunnen deze ook niet opgelost worden. Deze verantwoordelijkheid ligt
daarom bij u zelf.
Spelers
Als lid van de HSV Hoek maak je deel uit van een vereniging en van een team. Je gaat op een
goede manier, volgens de normaal geldende maatschappelijke normen en waarden om met je
leider(s) en trainer(s), met scheidsrechters, tegenstanders, toeschouwers, barmedewerkers etc.
Kortom, met iedereen waarmee je als lid van de HSV Hoek te maken krijgt.

Trainers en leiders
Trainers en leiders van de HSV Hoek hebben een zeer belangrijke taak. Deze zien er op toe
dat de spelers uit hun team zich aan de regels houden.
 Indien noodzakelijk corrigeer je het gedrag van de individuele spelers.
 Tevens zie je toe op het gedrag van de ouders; indien deze ongewenst gedrag (gedrag
wat niet verenigbaar is met de hierin genoemde gedragsregels) vertonen, wordt het
bestuur hiervan in kennis gesteld.
 Indien het gedrag van spelers uit de hand loopt, wordt het bestuur hiervan in kennis
gesteld.
 Voor met name de jeugdspelers vervult de trainer/leider een voorbeeldfunctie. Daarom
toon je respect voor de ouders, wedstrijdleiding en tegenstanders.
 Uiteraard gebruik je tijdens het uitoefenen van je functie geen alcohol en rook je niet.
Ouders
Ook ouders spelen binnen onze vereniging een belangrijke rol. Vooral bij de jongste
leeftijdscategorie zullen ouders voor en na de trainingen en wedstrijden de kinderen
verzorgen. De HSV Hoek kan deze rol niet overnemen. Naarmate de kinderen ouder zijn,
neemt hun zelfstandigheid toe. Dit houdt echter niet in dat u uw kind aan zijn lot kunt
overlaten.
U mag veel van de HSV Hoek en haar vrijwilligers verwachten, maar daarnaast hebt ook u
verplichtingen ten opzichte van de HSV Hoek. Daarom gaan wij er van uit dat u zich
conformeert aan de onderstaande gedragsregels.
Gedragsregels voor ouders.
 Van de ouders (van vooral de pupillen) verwachten wij dat zij de wedstrijden van hun
kinderen bezoeken. Zorg dat uw kind er op tijd is, of meldt hem of haar op tijd af.
 Van de ouders wordt verwacht dat zij deelnemen in het vervoer naar uitwedstrijden.
 Van de ouders wordt positief gedrag verwacht richting eigen team en begeleiding, de
tegenspelers en hun begeleiding en de wedstrijdleiding.
 Moedig de kinderen vooral aan, maar bemoeit u zich niet met het spel. Positieve
aanmoedigingen zijn prima, ze verhogen de sfeer en stimuleren de kinderen.
 Negatief commentaar is funest voor de jeugdspelers. Ze hebben er meestalmeer last
van dan baat bij. Pleisters om desnoods tijdens de wedstrijden de mond af te plakken
worden gratis ter beschikking gesteld. Met andere woorden: blijf positief en laat het
coachen over aan de trainers en de leiders.








Leer de kinderen positief gedrag, leer de kinderen te accepteren. Maak uw kinderen
duidelijk dat sport meer is dan “winnen of verliezen”. Er is ook nog gezondheid,
vriendschap, uithoudingsvermogen, durf, samenwerking enz.
Assisteer daar waar nodig de begeleiders van het team, bijvoorbeeld bij het
plaatsen/verwijderen van doeltjes bij E en F, als grensrechter of wordt zelf leider van
een team.
Zorg bij uw kind voor een goede balans in sportplezier en prestatiedruk.
Blijf tijdens de wedstrijd ruim buiten de lijnen, bij wedstrijden die over de breedte van
een veld worden gespeeld, niet op de middellijn gaan staan.

Kantine
De kantine is de huiskamer van onze vereniging. Hier kunnen we ons na de training en
wedstrijd ontspannen en plezier maken met elkaar.
 Gebruik de kantine alsof je thuis bent. Houd je daarom aan het onderstaande:
o Na het verblijf in de kantine ruim je je rommel op en breng je lege glazen terug
naar de bar.
o In de kantine loop je niet op voetbalschoenen.
o De stoelen zijn er om op te zitten, de tafels niet.
o Ongeoorloofd gedrag richting kantinemedewerkers zal niet worden geaccepteerd.
o Aan personen onder de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt; bij twijfel zal om
legitimatiebewijs worden gevraagd.
Wangedrag
Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende
barvrijwilliger of een bestuurslid verzocht zich uit de kantine of van het verenigingscomplex
te verwijderen.
Wangedrag wordt niet geaccepteerd. Hieronder vallen onder andere diefstal, vandalisme en
geweld, gericht op eigendommen van de HSV Hoek, haar leden of van haar bezoekers tijdens
wedstrijden of daar buiten.
Grof taalgebruik, racistische uitspraken of het gebruik van andere scheldwoorden vallen onder
wangedrag en zullen dan ook als zodanig worden bestraft.
Afhankelijk van de aard van het wangedrag kan het bestuur een sanctie opleggen in de vorm
van het laten vergoeden van de schade of van het opleggen van een schorsing.

Bij diefstal of gebruik van fysiek geweld zal de politie worden ingeschakeld en zal het lid
worden voorgedragen voor royement.
Tenslotte
Indien u vragen heeft naar aanleiding van de hierboven opgestelde gedragsregels, normen en
waarden kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden van de HSV Hoek.
Uiteraard zijn zij bereid het beleid van de HSV Hoek nader toe te lichten.

