Gedragscode RKHBS
Voorwoord
Bij RKHBS wordt voetbal en petanque op recreatief en competitief nivo beoefend. Het doel
van RKHBS is om deze sporten te beoefenen, maar ook om mensen te verenigen. Wij moeten
er naar streven dat iedereen zich thuis voelt bij deze vereniging, en plezier beleeft aan de
activiteiten bij RKHBS. Dit garanderen van plezier bij RKHBS betekent niet alleen zelf
plezier hebben met de bal en je medespelers, maar zich ook ten op zichte van anderen zo te
gedragen dat deze ook plezier hebben met hun activiteiten binnen de vereniging. Alleen als
we ons allen respectvol en sportief ten op zichte van elkaar gedragen kan plezier voor ons
allemaal gegarandeerd worden. Bij RKHBS hoort zo een goed gedrag, en dat moet ook ieder
lid van de club en aanhang uitdragen.
Om duidelijk te maken wat de verwachtingen zijn rondom ieders gedrag binnen deze
vereniging, is deze gedragscode opgesteld. Op deze manier weten we binnen de vereniging
wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.
Lid zijn van RKHBS betekent dat je instemt met en je houdt aan de deze gedragscode. Het
bestuur behoudt zich het recht voor om bij overtredingen c.q. het niet volgen van de hierna
omschreven afspraken/reglementen disciplinair in te grijpen. Schade aan opstallen of
eigendommen van de vereniging wordt verhaald op de betrokken(en).
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Gewenst gedrag
Tijdens alle activiteiten bij RKHBS handelen we met respect voor alle mensen binnen de
vereniging als ook de mensen die betrokken zijn van buiten de vereniging zoals toeschouwers,
spelers en begeleiders van bezoekende clubs, scheidsrechters en grensrechters etc.
Meer specifiek hebben we het gedrag zoals we dit graag zien en zoals we dit met elkaar
afspreken opgesplitst naar:
- spelers (voetbal)
- leiders/trainers (voetbal)
- ouders (voetbaljeugd)
- petanque-leden
- vrijwilligers
Bij het voetbal gedeelte van de vereniging is het de taak van de bestuursleden VTZ-heren,
VTZ-vrouwen, en de Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) om de leiders en trainers te informeren
over de gedragsregels. Dan is het de taak van de leiders / trainers om de gedragscode te delen
met de spelers. Ook de ouders van de jeugdspelers zullen via deze weg geïnformeerd worden.
Op deze manier hebben de leiders / trainers een duidelijke richtlijn bij de hand om spelers en
ouders aan te spreken bij ongewenst gedrag. De overige vrijwilligers worden geïnformeerd
via het bestuurslid Facilitaire Zaken, en de petanque leden worden geinformeerd via het
bestuurslid Petanque.
Wanneer leden of andere betrokkenen zich niet aan de afspraken (gewenst gedrag) houden,
maken we bij RKHBS onderscheid tussen ongewenst en onacceptabel gedrag. Indien
mogelijk, wordt ongewenst gedrag in eerste instantie intern, in kleine kring (bijv. elftal,
petanque-leden of specifieke groep vrijwilligers) bespreekbaar gemaakt en opgelost.
Onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd.

Ongewenst gedrag
Bij ongewenst gedrag van voetbalspelers binnen een team is de leider / trainer het eerste
aanspreekpunt. Gedrag is ongewenst indien men zich niet aan de afspraken houdt die samen
met het team zijn gemaakt (bijv. niet afmelden voor training, te laat op training, klieren
tijdens training). Aanspeken van de speler op dit gedrag, en een eventuele lichte straf (bijv.
extra opdracht tijdens training, op bank beginnen bij eerstvolgende wedstrijd, wegsturen van
training, bij herhaling van ongewenst gedrag het aanspreken van ouders) kan hierbij opgelegd
worden. De leider / trainer heeft hierbij de mogelijkheid ook de HJO hierbij te betrekken.
Bij ongewenst gedrag van leiders / trainers is de HJO, het bestuurslid VTZ-heren, dan wel het
bestuurslid VTZ-vrouwen het eerste aanspreekpunt. Bij ongewenst gedrag van vrijwilligers
dan wel petanque leden, zijn respectievelijk het bestuurslid facilitaire zaken en het bestuurslid
petanque het eerste aanspreekpunt.

Onacceptabel gedrag
Ongewenst gedrag wordt onacceptabel gedrag, wanneer het gedrag structureel is en/of de
speler, de leider/trainer, de vrijwilliger of het petanque-lid zich niet laat aansturen /
corrigeren. Vaak is er dan al overleg geweest met het betreffende eerste aanspreekpunt (zie
ongewenst gedrag).
Bij het voetbal, zijn specifieke voorbeelden: vaak zonder opgaaf van redenen te laat of
helemaal niet komen, herhaaldelijk brutaal gedrag, trainingen negatief beinvloeden door
treiteren of motivatie problemen, etc.
Ook gedrag als anderen respectloos bejegenen, pesten of treiteren (ook digitaal), vloeken,
discrimineren, fysiek geweld (spugen, slaan, vechten, etc.), vernieling/vandalisme,
seksuele intimidatie en diefstal vallen natuurlijk onder de categorie onacceptabel gedrag.
Het bestuur van RKHBS wordt bij onacceptabel gedrag altijd geinformeerd. In bepaalde
gevallen zal ook aangifte bij de politie worden gedaan (bijv diefstal, vandalisme). In alle
gevallen zal er een dossier gemaakt worden van de melding die vertrouwelijk wordt
behandelt.

Sancties
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging.
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen
genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.
Bij het voetbal, kunnen overtredingen tegen de spelregels leiden tot sancties die worden
opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB
een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de
vereniging aan de betreffende speler doorbelast, indien hiervoor geen andere regeling
bestaat. Bij in gebreke blijven van het betalen van de geldboete volgt een speelverbod.

Melding van ongewenst en onacceptabel
gedrag
Indien iemand zich niet aan de afspraken of regels houdt zoals die hier in dit document
staan beschreven, dan is het belangrijk dat dit ook bij de juiste personen terecht komt.
Bij een melding van ongewenst gedrag wordt in eerste instantie het eerste aanspreekpunt,
zoals beschreven in het gedeelte ‘ongewenst gedrag’ aangesproken:
- melding over speler
→ trainer / leider
- melding over trainer/leider jeugd
→ HJO
- melding over trainer/leider senioren → bestuurslid VTZ (heren of vrouwen)
- melding over overige vrijwilliger
→ bestuurslid facilitaire zaken
- melding over petanque-lid
→ bestuurslid petanque
Bij melding van onacceptabel gedrag wordt naast het eerste aanspreekpunt ook het bestuur
geinformeerd, die de kwestie in behandeling neemt en op korte termijn terugkoppeling
geeft. Specifiek bij seksuele intimidatie wordt een van de vertrouwenspersoon
ingeschakeld : De contactgegevens staan op de website.
Bij KNVB tuchtzaken wordt altijd het bestuur betrokken.

Contact gegevens
Bestuur: voor e-mail adressen zie website www.rkhbs.nl
Bestuursleden VTZ-vrouwen, VTZ-heren, Facilitaire Zaken, Petanque: zie website.
Leiders/trainers: bekend bij spelers en/ of speelsters.

Bijlage Gedragsregels
Voor iedereen, ingaand bij het betreden van sportpark Imstenrade
-

Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat op ons sportcomplex;

-

Wij houden ons sportcomplex schoon en gooien ons afval alleen in de daarvoor
beschikbare vuilnisbakken;

-

Wij laten kinderen hun spel spelen en moedigen uitsluitend positief aan;

-

Wij praten met elkaar en zijn eerlijk en oprecht;

-

Wij spreken elkaar op verkeerd gedrag aan en maken melding van problemen;

-

Wij tonen respect en waardering voor grens- en scheidsrechters;

-

Wij respecteren en waarderen de leiding van begeleiders en vrijwilligers;

-

Wij gaan zorgvuldig met de accommodatie en materialen om;

-

Wij pesten en discrimineren niet;

-

Wij beoefenen een teamsport! Afmelden kan altijd eens gebeuren, maar dit moet
eerder een uitzondering dan een regel zijn.

-

Roken past niet bij het beoefenen van sport, en daarom vraagt RKHBS aan alle
bezoekers van sportpark Imstenrade dit achterwege te laten. Roken is absoluut
verboden binnen het clubgebouw en op de speelvelden (binnen de afrastering). Op het
terras van het clubgebouw mag alleen gerookt worden op de aangegeven plek. Mocht
u toch willen roken, zorg er in ieder gavel voor dat niemand hiervan last ondervind.

Voetballers en voetbalsters
De spelers zijn de kern van de voetbalvereniging. Oudere spelers vervullen daarnaast een
voorbeeldfunctie voor jongere spelers. Dit geldt voor positief gedrag, maar ook voor negatief
gedrag. Om op en rond het voetbalveld een sportieve sfeer te creëren en te behouden, hebben
we oudere spelers nodig, die echt een voorbeeld zijn voor de jeugd. Op die manier leren zij
dat het normaal is je sportief te gedragen. Om dit te realiseren verwachten we van de spelers
in ieder geval het volgende:

Als speler houd ik me (minimaal) aan de volgende regels:
- Ik kom gemaakte afspraken na.
- Ik kom op tijd (minimaal 5 minuten voor aanvang training) en meld mij tijdig (minimaal 1
dag van te voren) af als ik niet kan komen.
- Ik betaal op tijd de contributie
- Ik toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen
- Ik speel volgens de bekende en afgesproken spelregels
- Ik gedraag me sportief in en buiten het veld (training en wedstrijd). Ik help en steun hierbij
mijn medespelers in het veld, bij trainingen en wedstrijden;
- Ik geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren
- Ik bedank de tegenstander voor de wedstrijd en feliciteer als zij hebben gewonnen
- Ik scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek
- Ik douche mijzelf na de wedstrijd (na de training is gewenst)
- Ik laat de kleedkamer na gebruik netjes achter (thuis en uit)
- Ik heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af
- Ik toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers
- Ik spreek andere spelers, leden, die zich niet aan de regels houden correct aan
- Ik ben zuinig op het tenue en de materialen wat ik heb ontvangen van de vereniging. ik help
mee met het opruimen van de materialen na een training en/of wedstrijd
- Ik geef anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
- Ik kom niet ongewenst te dichtbij bij anderen en raak de ander niet tegen zijn of haar wil
aan.

- Ik draag tijdens de wedstrijden het tenue van RKHBS (sokken, broek, shirt, trainingspak).
Sliding broek alleen indien zelfde kleur als wedstrijdbroek;
- Ik haal direct een bal als deze overgeschoten wordt; tijdens wedstrijden zorgt een
wisselspeler hiervoor;
- Ik help mee met schoonmaken van de kleedkamer;
- Indien toegestaan m.b.t. Covid-19 maatregelen: Geef ik voor en na de wedstrijd de
tegenstander een hand en geef ik na de wedstrijd de scheidsrechter een hand.
- Als er geen begeleiding in de buurt is, is de aanvoerder verantwoordelijk voor de groep. Dit
geldt vanaf de O15 jeugd. Andere teamleden volgen zijn of haar aanwijzingen op.
- Wordt je bij een training onverhoopt weggestuurd, dan verlaat je het sportpark niet. Direct
na de training volgt er namelijk een gesprek met de trainer.

Bestuur en jeugdcommissie
-

Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook
zo wordt ervaren.

-

Handelt altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich
op het belang van de leden, en of aangeslotenen.

-

Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te
leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

-

Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de
nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de
organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste
van anderen te gebruiken.

-

Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een
correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en
functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal
bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen
richting.

-

Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat
geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie.

-

Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een
financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken.

-

Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties.
Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn.

-

Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in
strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

-

Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of
beledigende opmerkingen.

-

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden
zijn aan de relevante regels, waaronder wet -en regelgeving ten aanzien van doping,
seksuele intimidatie, matchfixing en alcoholgebruik in en na sportbeoefening:

-

Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden.
Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk
en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag.
Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters,
werknemers, supporters en anderen.

-

Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt
met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een
functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een verklaring omtrent gedrag (vog)

en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar
handelspartners, e.a.
-

Zal niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen
informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van
een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de
informatie niet openbaar is gemaakt.

-

Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en
andere normen.

Petanquers
Het spel.
Pétanque, ook wel genoemd Jeu de Boules, is voor leden van RKHBS een spel dat
wordt uitgeoefend voor ontspanning met als voornaamste doel: samen in een
ontspannen sfeer iets doen, vooropgesteld de spelvreugde met daarin een ‘klein’
wedstrijdelement, wat mocht uitgroeien tot jaarlijkse competitie.
Buiten het doel van de pétanquesport, drukt voorts de (morele) plicht op ieder lid:
De pétanque sport uit te oefenen op de voor ons RKHBS - boulers zo bekende en
sportieve wijze en op de daartoe door de vereniging beschikbare gestelde banen;
Ieder lid zal daar naar kennis, wetenschap, gevoel en enthousiasme zijn of haar
volledige medewerking naar behouden aan dienen te verlenen.
De petanquers zijn neutraal. Godsdienst, seksuele geaardheid, politiekstellingen of
huidskleur van een lid spelen geen enkel rol.
De leden van de vereniging dienen zich sociaal op te stellen en te gedragen.
Bedreigingen, fysiek geweld, vloeken, grove taal en beledigende opmerkingen zijn uit
den boze.
Bij (herhaald) negatief handelen- en in strijd met als hiervoor bedoeld van een lid,
waarbij duidelijk de fatsoensnormen worden overschreden, kunnen een of meerdere
bestuursleden en bij afwezigheid van hen, de mede boulers, ter plaatse en samen,
direct die maatregelen treffen die statutair nodig zijn en uit te voeren.

Gedragsregels voor ouders / toeschouwers
Ouders/verzorgers hebben een voorbeeldfunctie voor kinderen. Dit geldt voor positief gedrag, maar
ook voor negatief gedrag. Om op en rond het voetbalveld een sportieve sfeer te creëren en te
behouden, hebben we ouders nodig, die echt een voorbeeld zijn voor hun eigen en voor andere
kinderen. Om dit te realiseren verwachten we van hen in ieder geval het volgende:

-

Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.

-

Bedenk dat kinderen sporten voor HUN plezier, niet voor het uwe

-

Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een
wedstrijd heeft verloren.

-

Moedig je kind aan om altijd volgens de regels te spelen.

-

Spreek anderen rustig aan op negatief gedrag.

-

Kinderen leren het beste door na te doen. Applaudisseer daarom voor goed spel
van beide teams.

-

Blijf tijdens de wedstrijd achter de aanwezige reclameborden/afrastering staan.

-

Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek
nooit de integriteit van deze personen in twijfel.

-

Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de
vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om te sporten van uw kind mogelijk te
maken.

-

Zorg ervoor dat je kind op tijd op de training en bij wedstrijden aanwezig is of
meld je kind tijdig af.

-

Neem je verantwoordelijkheid voor het vervoer naar uitwedstrijden.

-

Help waar nodig met het mogelijk maken van een wedstrijd door te vlaggen of te
fluiten, mits dit binnen de KNVB-reglementen mogelijk is;

-

De teams worden volgens de KNVB richtlijnen ingedeeld waarbij, wanneer spelers
beter zijn zij automatisch in een hoger team komen. De rest wordt op leeftijd
ingedeeld. De HJO zal in overleg de indelingen vaststellen.

-

Aan- of afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren d.m.v.
een e-mail of brief gericht aan de ledenadministratie.

-

De opzeggingstermijn voor niet-spelende leden is minimaal 1 maand voor het
einde van een kwartaal. Spelende leden kunnen slechts opzeggen per einde
verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij tussentijdse
opzegging dient de contributie voor het heel lopende verenigingsjaar te worden

voldaan. De voetbalvereniging heeft die verplichting namelijk ook naar de KNVB
toe. De jeugd tot en met de JO12 heeft de mogelijkheid om in januari van het
lopende seizoen de vereniging te verlaten.
-

In de kantine is een algeheel rookverbod van kracht.

-

Direct langs de lijn zien wij liever ook geen rokende mensen, buiten de boarding is
dit wel toegestaan.

-

Ouders langs de lijn. Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of
dochter. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving
van kinderen.

-

Ik geef anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

-

Ik kom niet ongewenst te dichtbij bij anderen en raak de ander niet tegen zijn of
haar wil aan.

Laat het bij aanmoedigen en geen aanwijzingen!

