Gedragscode

Doel:
Door het instellen van een gedragscode willen we duidelijkheid scheppen
over wat we verwachten van onze leden, spelers, ouders, trainers,
coaches, bestuur, vrijwilligers en publiek. We willen respectvol gedrag
bevorderen, de sportiviteit en het onderlinge respect binnen onze
vereniging waar nodig verhogen en dit ook naar buiten toe promoten.
Wat willen we met de gedragscode bereiken:
1. Het uitbannen en voorkomen van verbaal geweld van spelers,
trainers, coaches en publiek bij onze vereniging;
2. Het bevorderen van gezamenlijk verantwoordelijkheid, onderlinge
contacten en sociale controle binnen onze vereniging;
3. Het voorkomen van ongewenst gedrag als geweld en agressie;
4. Het creëren van een klimaat waarbij er ruimte is voor deelname aan
de sport voor iedereen;
5. Elkaar kunnen aanspreken op ongewenst gedrag.
Seniorleden
1. Bij K.V. Mid-Fryslân gaan spelers respectvol om met elkaar,
trainers, coaches, tegenspelers, scheidsrechters, publiek en de
materialen.
2. Met trainers/coaches worden afspraken gemaakt over allerlei zaken
rondom de trainingen en de wedstrijden. Spelers worden geacht
zich te houden aan deze afspraken.
3. Materiaal: De korven en ander materiaal worden met z'n allen voor
de training neergezet en na afloop ook weer opgeruimd. Gebruik de
materialen zoals ze bedoeld zijn en laat kleedkamers netjes achter.
Ruim je spullen op;
4. Van seniorenleden wordt verwacht dat ze een actieve bijdrage
leveren aan activiteiten behorende bij de club. Denk hierbij aan het
trainen/coachen/fluiten van jeugdteams en/of zitting nemen in een
commissie/bestuur.

Jeugdleden (kangoeroe, F, E, D, C , B en A-teams)
1. Lichamelijk contact: Voorkom gestoei, geduw en dergelijk
lichamelijk contact voor, tijdens of na de training. Fysiek contact
wordt alleen gemaakt in het kader van het spel.
2. Luisteren: Als de trainer/coach praat, dan graag luisteren. Houdt de
bal vast of op de grond. Zo kan de oefening of aanwijzing in een
keer goed gaan. Als één specifieke speler uitleg van de trainer
krijgt, wordt er door de anderen mee geluisterd. Iedereen kan hier
immers van leren;
3. De trainer is de 'baas': Hij/ zij bepaalt de oefeningen, het aantal
ballen wat gebruikt wordt, wie welke taak heeft, samenstelling van
de partijen, plek van de korven enzovoorts. Tijdens de wedstrijden
is de coach degene die de aanwijzingen geeft;
4. Team: Iedereen is even belangrijk. Iedereen gaat respectvol en
positief met elkaar om. Doelpunten in de wedstrijd worden met z'n
allen gevierd (in het vak). Toon respect voor de trainer en coach die
veel tijd en energie steekt in het verbeteren van het spel en de
spelers;
5. Materiaal: De korven en ander materiaal worden met z'n allen voor
de training neergezet en na afloop ook weer opgeruimd. Gebruik de
materialen zoals ze bedoeld zijn en laat kleedkamers netjes achter.
Ruim je spullen op;
6. Op tijd: Wees tijdig aanwezig voor training en wedstrijden. De
trainer/coach zal dit aangeven;
7. Pak geen dingen van een ander zonder te vragen;
8. Korfbal is leuk! Dit mag iedereen ook uitstralen.
Ouders en verzorgers
1. Kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor het uwe;
2. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
3. Een individuele financiële of materiële beloning voor gemaakte
doelpunten werkt tegen het teambelang.
4. Leer uw kind dat fair play minstens zo belangrijk is dan winnen,
zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder
onnodige teleurstelling;
5. Benader het kind altijd op een positieve manier, help het zijn/haar
vaardigheden te vergroten en sportief te zijn qua gedrag.

6.
7.

Goed voorbeeld doet goed volgen, dus ook ongewenst gedrag!
Accepteer beslissingen van een scheidsrechter, trainer, coach e.d.
altijd in bijzijn van de kinderen. Trek nooit in het openbaar de
integriteit van dergelijke personen in twijfel;
8. Ondersteun alle pogingen of onderneem zelf actie om verbaal en
fysiek ongepast en ongewenst gedrag tijdens sportactiviteiten door
de jeugd te voorkomen;
9. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven
hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk
te maken;
10. Attendeer uw kind op het met zorg gebruik maken van de
accommodatie; spullen opruimen, kleedkamer netjes achterlaten.
11. Geef aan dat kinderen geen dingen van een ander pakken zonder te
vragen.
12. Er wordt binnen de vereniging veel gedaan voor uw kind. De
vereniging zal op zijn beurt ook u benaderen om een evenredig deel
van het vele verenigingswerk op u te nemen.
13. Onze barmedewerkers verkopen geen alcoholische dranken aan
jeugd onder de 18 jaar. Indien uw kind, jonger dan 18 jaar, een
alcoholische drank nuttigt, hoe dan ook verkregen, zal bij controle
op naleving van de Alcoholwet, de eventueel toegekende boete
verhaald worden op de ouders/verzorgers met ouderlijk gezag van
betreffend kind.
Trainers en coaches:
1. Iedereen is even belangrijk. Trainers/coaches van onze club gaan
respectvol en positief om met eigen spelers, spelers van de
tegenpartij, scheidsrechters en andere betrokkenen.
2. De trainer/coach van jeugdleden (kangoeroe, F, E, D, C en B-jeugd)
voorkomt gestoei, geduw en dergelijk lichamelijk contact voor,
tijdens of na de training. Fysiek contact wordt alleen gemaakt in het
kader van het spel.
3. De trainer/coach is alert op pestgedrag. Bij signalering grijpt de
trainer/coach in en neemt contact op met de ouders van de
pester(s) en de gepeste.
4. De trainer/coach is op tijd aanwezig voor de training of wedstrijd
5. De trainer/coach draagt zorg voor de materialen van de club
6. De trainer/coach gaat voor fair play
7. Intimidatie en onheuse bejegening van eigen spelers, spelers van de
tegenpartij, scheidsrechters en andere betrokkenen accepteert K.V.
Mid-Fryslân niet
8. Voor elk team van Mid-Fryslân staan twee trainers.

Teammanagers
1.Regelen vervoer bij uitwedstrijden.
2.Regelen schoonmaak kleedboxen
3.Teamleden enthousiasmeren om Korfbalmasterz te halen.
4 Verplaatsen wedstrijden indien nodig.
5.Scheidsrechter regelen als er op de dag zelf er geen scheidsrechter is
op komen dagen.
6.Teamleden vragen om deel te nemen aan MF-acties
Algemeen
Bij overtredingen, waarbij een speler/coach een gele of rode kaart
oploopt, zijn de kosten die hieraan verbonden zijn voor betreffende
persoon.
Alle leden zijn op de hoogte van onze privacy-verklaring ( nav Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), mei 2018) en houden zich
hieraan.
Overige afspraken ten aanzien van het lidmaatschap van onze
verenigingen zijn te vinden in het Huishoudelijk reglement.
Vertrouwenspersoon
Bij overschrijding van bovenstaande gedragregels proberen betreffende
personen eerst met elkaar in gesprek te gaan en het probleem te
bespreken en op te lossen.
Mocht dit niet lukken of is er sprake van intimidatie, onheuse bejegening
of pestgedrag dan kan de vertrouwenspersoon om advies gevraagd
worden. Gezamenlijk worden er vervolgstappen afgesproken.
De vertrouwenspersoon voor onze club is Jeltsje Lieuwes,
telefoonnummer 06-30304745
Deze gedragscode en de privacyverklaring worden jaarlijks aan het
begin van het seizoen naar alle leden gemaild. Tevens zijn de
documenten te vinden op onze site www.kvmidfryslân.nl.
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