Gedragsregels korfbalvereniging Eyckelkorf

Korfbalvereniging Eyckelkorf maakt gebruik van de gedragsregels van NOC*NSF. Deze gedragsregels
zetten we in met als doel de sport eerlijk, veilig, gezond en vooral leuk te houden voor iedereen. De
gedragsregels gelden dus voor onze leden, trainers en coaches, scheidsrechters en bestuursleden.
Wat betekent dit voor onze leden?
Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, ook voor
de anderen in je team en voor de tegenstander. Dit zit ‘m in kleine dingen. Help je je tegenstander
overeind als je haar omver hebt gelopen? Grote mond en klagen bij de scheidsrechter? Doe maar niet, je
schiet er niks mee op.
Gedragsregels
- De sporter toont respect voor haar tegenstander, haar teamgenoten, de scheidsrechter, de
trainer/coach, de toeschouwer en ieder ander.
- De sporter respecteert afspraken: komt op tijd, meldt zich tijdig af en houdt zich aan de regels.
- De sporter gaat netjes om met de omgeving: laat de kleedkamer netjes achter, ruimt materialen op en
gooit afval in de afvalbakken.
- De sporter raakt buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
- De sporter tast niemand in zijn waarde aan en pest of discrimineert niet.
- De sporter is eerlijk en sportief, speelt niet vals en gebruikt geen verbaal of fysiek geweld.
- De sporter spreekt anderen aan die zich niet aan de gedragsregels houden.
Wat betekent dit voor onze trainers en coaches?
Als trainer wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Maar hoe zorg je ervoor dat
het leuk is en leuk blijft? Hoe iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? En hoever kan je daarin
eigenlijk gaan? Soms raak je je sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de
sporter in kwestie daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant?
Gedragsregels
- De trainer en coach zorgen voor een veilige omgeving, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook
zo wordt ervaren.
- De trainer en coach kent en handelt naar de regels en richtlijnen.
- De trainer en coach zijn zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt
zijn of haar positie niet.
- De trainer en coach respecteren het privéleven van de sporter en tast niemand in zijn waarde aan.
- De trainer en coach zijn een voorbeeld voor anderen en onthouden zich van gedragingen en uitlatingen
waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
- De trainer en coach zien toe op de naleving van regels en normen.
- De trainer en coach zijn voorzichtig, open en alert op waarschuwingssignalen.
Wat betekent dit voor onze scheidsrechters?
Als scheidsrechter zorg je dat de wedstrijd goed verloopt. Je geniet van je ‘vak’. Tuurlijk, er zijn weleens
incidentjes: luidruchtige supporters langs de lijn, geduw en getrek in het veld of sporters die verhaal
komen halen. Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Jij bent tenslotte verantwoordelijk voor wat er tijdens de
wedstrijd gebeurt. En die verantwoordelijkheid is precies wat je kwetsbaar maakt. Je bent een
interessant doelwit voor iemand die de wedstrijd wil manipuleren. Hoe onschuldig het ook lijkt.

Gedragsregels
- De scheidsrechter is neutraal bij het leiden van een wedstrijd en gaat respectvol om met alle
betrokkenen.
- De scheidsrechter zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd en ziet toe op het naleven
van de regels en normen in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders.
- De scheidsrechter handelt zo transparant mogelijk.
- De scheidsrechter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen
waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
- De scheidsrechter is collegiaal ten opzichte van andere scheidsrechters, ook als hij/zij toeschouwer is bij
een collega-scheidsrechter.
Wat betekent dit voor onze bestuursleden?
Als bestuurder ben je altijd druk in de weer. Tot nu toe is het je altijd nog gelukt om de eindjes aan elkaar
te knopen. Het is goed om eens na te denken over hoe jij de zaken aanpakt. Het is belangrijk dat
iedereen met plezier komt sporten.
Gedragsregels
- Bestuursleden zorgen voor een veilige omgeving, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo
wordt ervaren.
- Bestuursleden handelen altijd in belang van de vereniging en richten zich op het belang van de leden.
- Bestuursleden handelen zo transparant mogelijk, waardoor inzicht bestaat in het handelen en de
beweegredenen voor een gemaakte keuze.
- Bestuursleden zijn betrouwbaar en houden zich aan de regels. Zij gedragen zich respectvol en
onthouden zich van beledigende opmerkingen.
- Bestuursleden zijn zorgvuldig. Zij handelen met respect en stellen gelijke behandeling voorop.
- Bestuursleden nemen meldingen van onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus.
- Bestuursleden zien toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, gedragscodes en andere
normen.

