Gedragsregels bij Basketbalclub Oirschot (uitgebreide versie)
Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kunnen er sancties volgen.

Basis omgangsregels van de vereniging
Binnen onze Vereniging…
1. Zijn alle leden gelijk, ongeacht milieu, leeftijd, geloof, huidskleur of nationaliteit we vloeken
en schelden we niet en maken we geen racistische opmerkingen.
2. Praten we met elkaar, niet over elkaar en spreken elkaar aan op verkeerd gedrag
3. Gedragen we ons correct en sportief en tonen we respect naar anderen. Agressiviteit in
welke vorm dan ook wordt niet getolereerd
4. Genieten we van elkaars acties en accepteren elkaars fouten.
5. Accepteren we beslissingen van de scheidsrechters, trainers en coaches
6. Zijn we op tijd voor wedstrijden en trainingen.
7. Roken en drinken (alcoholische dranken) we niet voor en tijdens de wedstrijd en training.
8. Houden we Sportcentrum de Kemmer (en andere accommodaties waar we te gast zijn)
netjes en veroorzaken geen overlast.

De regels voor de Speler
De speler…
1. Is sportief, is onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers
2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden of meldt zich tijdig af bij trainer coach.
3. Draagt alleen tijdens de wedstrijden het tenue van de club, op correcte wijze
4. Heeft respect voor de tegenstander, coach, scheidsrechters en publiek. Geeft een hand voor
en na de wedstrijd
5. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechters ook al is de speler het daar niet mee eens
6. Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden en helpt mee met het opruimen
7. Douchet na training en wedstrijd
8. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer en laat de kleedkamer netjes achter
9. Voert taken uit die worden toegewezen tijdens wedstrijden van andere teams
10. Meld kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie bij het bestuur.
TC of vertrouwenspersoon van de vereniging

De regels voor de trainer en coach
De trainer en of coach…
1. Zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
3. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters en begeleiders
4. Is op tijd voor training en wedstrijden
5. Gaat niet alleen de kleedkamer of een gesloten ruimte in, als daar alleen kinderen zijn
6. Is verantwoordelijk voor het rij- en wasschema en het digitale wedstrijdformulier (coach)
7. Is verantwoordelijk voor de wedstrijd- en trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, etc.)
8. Zorgt dat na de thuiswedstrijd en training gebruikte materialen opgeruimd zijn
9. Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het trainen en begeleiden van een team
10. Neemt deel aan vergaderingen en andere overlegvormen die binnen de vereniging worden
georganiseerd
11. Bespreekt wangedrag of andere problemen met de ouders/ verzorgers en het bestuur van de
vereniging

Regels voor de ouder/verzorger
De ouder/ verzorger en supporter…
1. Geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld
2. Blijft tijdens de wedstrijd op de tribune of achter de lijnen van het veld
3. Mag spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven
4. Doet mee in de rij- was- en takenschema van het team
5. Zorgt er voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
6. Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
7. Zorgt dat hij/zij niet alleen in een gesloten ruimte of kleedkamer is met meerdere / andere
kinderen dan het eigen kind
8. Meld kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie bij het bestuur.
TC of vertrouwenspersoon van de vereniging

Regels voor de begeleider, trainer, coach of vrijwilliger ten aanzien van de
relatie met de sporter.
De Begeleider, trainer, coach of vrijwilliger…
1. Zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan voor elkaar
met de sporter
2. Benadert een sporter niet op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en dringt
niet verder in het privéleven van de sporter dan nodig is in het kader van de sportbeoefening
3. Onthoud zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie (verbaal of fysiek)
tegenover de sporter
4. Pleegt geen seksuele handelingen of start een (intieme) relatie met de sporter tot zestien
jaar. Dit kan worden beschouwd als seksueel misbruik
5. Onthoud zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan
ook.
6. Heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en
(machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie
7. Zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te
vragen. De begeleider laat zich op geen enkele manier omkopen
8. Zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is
betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen
9. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

