Omdat wij het vanzelfsprekend vinden dat iedereen zich bij de club, bij de
leden en haar vrijwilligers veilig voelt.
Wij pleiten daarom voor een grote betrokkenheid op elkaar en voor
wederzijds respect.
En, respect voor het werk van de mensen die ervoor zorgen dat er
getraind kan worden en dat er wedstrijden gespeeld kunnen worden.
Overbodig te zeggen dat veel van deze mensen dit vrijwillig doen.
ASC’62 onderschrijft de gedragsregels zoals deze zijn opgesteld door NOC*NSF, daarnaast heeft zij
een aantal eigen regels toegevoegd die gelden binnen de vereniging.
Respect voor iedereen en ieders eigendommen staat hoog in het vaandel. Leden/betrokkenen zijn
aansprakelijk voor de schade die zij aan een ander of aan andermans eigendommen toebrengen.
Ten aanzien van de verenigingsaccommodatie en materialen geldt dat leden/betrokkenen hier
verantwoord mee om gaan en na gebruik deze netjes opruimen of achter laten.
De vereniging is een goede gastheer voor bezoekende teams en (assistent) scheidsrechters. Bij
uitwedstrijden gedragen leden/betrokkenen zich als goede gasten.
Omgangsvormen
Onbehoorlijk taalgebruik zoals schelden en vloeken is onacceptabel.
Agressie, (seksuele) intimidatie, bedreigen, pesten/treiteren, discrimineren en mishandelen zijn
voorbeelden van gedrag dat binnen ASC’62 niet getolereerd wordt. Houd de communicatie open
en eerlijk, praat met en niet over elkaar.
Leden/betrokkenen respecteren de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen
(hiërarchische- en/of functionele aansturing).
Leden/betrokkenen die duidelijke overtredingen van de gedragsregels constateren mogen elkaar
hierop aanspreken en/of kunnen dit melden bij de teamleider, coördinator of een ander kaderlid.
Deze laatstgenoemden kunnen dit op hun beurt, indien nodig, inbrengen bij het bestuur.
Slachtoffers kunnen dezelfde route volgen of ervoor kiezen om naar één van de
vertrouwenspersonen te gaan. Link naar vertrouwenspersonen
Alcohol en drugs
Het nuttigen van alcoholische dranken in de kleedkamers en langs de velden is verboden. Bij de
vereniging geldt een algemeen alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar. Het gebruik van
drugs is verboden. Roken binnen de gebouwen is eveneens verboden.

Aanvullende gedragsregels spelers
Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels, eerlijk en prettig spelen is hierbij belangrijk.
Presteer zo goed mogelijk binnen jouw mogelijkheden.
Ga zorgvuldig om met het ter beschikking gestelde tenue en zorg voor goede voetbalschoenen. Het
dragen van scheenbeschermers is verplicht. Sieraden en hoofddeksels (zonder principiële bezwaren)
tijdens wedstrijden en trainingen zijn niet toegestaan, een uitzondering hierop vormen
doelverdedigers, deze mogen ter bescherming van de zon een pet of zonneklep dragen.
Gesponsorde kleding is verplicht volgens de daarover gemaakte afspraken.
Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke
taal of agressieve gebaren en woorden. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf
onsportief te zijn, spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
Geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren. Feliciteer de tegenstander met het
behaalde succes als jezelf de verliezer bent. Laat je niet ontmoedigen door verlies.
Houd je aan de afspraken die aan het begin van het voetbalseizoen worden gemaakt met betrekking
tot trainen, tijden, afmeldingen etc. De leiders zijn bevoegd om passende maatregelen te nemen indien
noodzakelijk.
Het douchen na wedstrijd of training is verplicht voor de Jeugd vanaf de leeftijd van 15 jaar.
Jeugdleden tot en met 14 jaar worden hiertoe gestimuleerd.
Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde
sanctie/strafmaat naar aanleiding van een gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de
KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende
verenigingslid.

Aanvullende gedragsregels voor ouders/verzorgers:
Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier, niet voor het uwe, forceren van deelname heeft weinig
zin.
Moedig uw kind aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken moeten worden nagekomen met
betrekking tot trainen, verzamelen en afmelden.
Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd. Steun een kind wanneer het een
‘fout’ heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
Moedig het team aan, bemoei u niet met de coaching en teambegeleiding. Val een beslissing van de
scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek de integriteit van hen niet in twijfel.
Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen. Erken
de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en
kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
Maak problemen bespreekbaar met de leiders, coördinator, voetbalzaken of met het bestuur.

Aanvullende gedragsregels voor toeschouwers
Spelers nemen deel aan georganiseerde sportbeoefening voor hun eigen plezier, zij doen dit niet alleen
voor uw vermaak.
Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van
spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd
Veroordeel elk gebruik van (verbaal) geweld.
Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters/wedstrijdleiders en bestuursleden.

Aanvullende gedragsregels voor (jeugd)leiders/trainers
Zorg zelf voor voorbeeldgedrag. Uw gedrag is van invloed op het gedrag van uw omgeving.
Wees redelijk in eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
Zorg voor het maken van afspraken over gewenst gedrag met spelers en ouders en dat deze afspraken
gelden voor iedereen.
Gun alle spelers van recreatieve teams bij benadering dezelfde speeltijd.
Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
Zorg ervoor zelf - altijd - op tijd te zijn voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede
voorbereiding.
Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
Leer spelers voetballen op een positieve manier door spelers te waarderen. Winnen en verliezen zijn
een onderdeel van het spel.
Zorg/let op (voor) deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden.
Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
Blijf op de hoogte van de beginselen van goede, en bij kinderen passende, training.
Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden
georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
Na de training dienen alle verstrekte materialen te worden schoongemaakt te worden en opgeruimd in
de materiaalruimte. Alle gebruikte doelen worden (indien nodig) op de daarvoor aangewezen plaatsen
teruggezet.
De trainer is en blijft hoofdverantwoordelijk voor de door hem gebruikte materialen.
Dalfsen, september 2017

