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H.S.V. THE ISLANDERS GEDRAGSCODE 
 
Op een plek waar mensen bij elkaar komen is het belangrijk om duidelijk met elkaar af te spreken op 
grond van welke regels men met elkaar omgaat. Dit voorkomt onwenselijke situaties en geeft 
helderheid en duidelijkheid.  
 
Vanuit deze achtergrond staan hieronder de gedragsregels omschreven die gelden voor THE 
ISLANDERS. De gedragscode geldt voor alle leden van THE ISLANDERS. Iedereen die lid is, lid wil 
worden dan wel als trainer/leider/vrijwilliger bij THE ISLANDERS actief wil zijn moet van de 
gedragscode op de hoogte zijn en zal als zodanig bij zijn/haar inschrijving de gedragsregels 
overhandigd krijgen. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte 
moeten zijn van de gedragsregels die gelden. 
 
Tevens wordt van iedereen binnen THE ISLANDERS verwacht dat zij de gedragscode uitdragen en 
naleven. We moeten elkaar hierop respectvol kunnen en durven aanspreken. 
 
De meeste van de gedragsregels zullen weinig opzien baren. Uitgangspunt bij de samenstelling van 
de gedragscode zijn goede omgangsvormen. Daarbij moet bedacht worden dat ieder lid (maar 
spelers, coaches en vrijwilligers in het bijzonder) het gezicht vormen van THE ISLANDERS. 
Misdragingen voor, tijdens en na de wedstrijd hebben dus altijd een negatieve uitstraling op de 
vereniging 
 
Naast de algemene gedragsregels zijn per aandachtsgebied (sportcomplex, kantine, kleedkamers, 
etc) en per doelgroep (spelers, -trainers, -leiders, ouders etc.) specifieke gedragsregels opgesteld. 
 
1. Algemene gedragsregels 

 Respect voor anderen is essentieel. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, 
pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, tegen wie dan ook wordt niet geaccepteerd. 

 Fysiek geweld en molestatie van derden is uit den boze. 
 Drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden. 
 Wapenbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden. 
 Respecteer andermans eigendommen. Vernieling, graffiti en/of diefstal worden niet 

geaccepteerd. 
 Je bent aansprakelijk voor alle door jouw aangerichte schade. 
 Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. 
 Degene die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op zijn of haar gedrag aangesproken. 
 Overmatig alcoholgebruik dient vermeden te worden. 
 Sportief gedrag is erg belangrijk. 
 Ontwikkel respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de 

scheidsrechter. 
 
2. In de kantine 

 Het is niet toegestaan om met stalen spikes in de kantine te komen. 
 Het is niet toegestaan om met erg vuile sportkleren in de kantine te komen. 
 Roken is binnen verboden. Buiten wordt alleen gerookt op een zodanige plaats dat overige 

bezoekers geen overlast ondervinden. 
 Leden worden verzocht in de kantine na gebruik de lege flessen etc. aan de bar terug te 

brengen. Leden wijzen ook anderen op dit hulpgebaar naar de barmensen. 
 Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op de bar, de tafels ed. 
 In de kantine rennen we niet rond. 
 Tassen horen niet in de kantine rond te slingeren. Op wedstrijddagen is het verplicht de 

tassen in het tassenrek te plaatsen. Op trainingsavonden is het toegestaan om tassen in de 
hal te plaatsen. 

 Honden zijn toegestaan mits aangelijnd en geen overlast bezorgen. 
 De aanwijzingen van de mensen achter de bar worden opgevolgd. 
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3. Op en rond de velden 

 Wees zuinig op de velden. 
 Geen slagtraining tegen de hekken en/of pitchen/gooien direct tegen hekwerk 
 Blijf achter de hekken tijdens een wedstrijd. 
 Let tijdens de wedstrijd op het spel; de bal kan elk moment je kant op komen! 

 
4. In en rond de kleedkamers 

 Het schoonmaken van de schoenen of het uitspoelen van trainingskleding in de doucheruimte 
is verboden. 

 Douchen na de wedstrijd/training is wenselijk en wordt aangemoedigd. 
 Er wordt in de kleedkamer niet op de banken gestaan. 
 Hou rekening met de teams die na jou gebruik willen maken van de kleedkamer. Douche en 

kleed je indien gevraagd zo snel mogelijk. 
 De kleedkamers worden altijd opgeruimd en aangeveegd achter gelaten. De trainers en 

coaches passen op dit gedrag. 
 Afval wordt in de afvalbakken gedaan. 
 Met modder gooien in de kleedkamer is verboden. 
 Op muren en deuren schrijven of krassen is verboden. 
 De aanwijzingen, die in de kleedkamer ophangen, met betrekking tot het gebruik van de 

kleedkamer, worden stipt nageleefd. 
 
5. Op en rond het sportcomplex 

 Houd het complex schoon! De vrijwilligers zijn geen loopjongens of vuilnisophalers 
 Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. 
 Auto’s worden op het parkeerterrein geparkeerd en niet op het complex. 
 Fietsen en brommen gebeurt stapvoets. 
 Iedereen houdt zich aan de regels voor onderhoud en beheer van het veld ten behoeve van 

de kwaliteit en continuïteit. 
 
6. Kleding en materiaal 

 Iedere speler is verplicht het officiële THE ISLANDERS tenue aan te schaffen en bij zich te 
hebben bij wedstrijden. 

 (Eigen) Sportkleding moet altijd schoon en heel zijn. 
 Spelers zijn zuinig op de tenues van de vereniging (van hun sponsor). 
 Het wedstrijd- en trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor 

bestemde plaats. 
 De ballen, die over het hek worden geslagen/gegooid worden altijd zo snel mogelijk 

opgehaald. 
 De verschillende materiaalhokken blijven opgeruimd. 

 
7. Gedragsregels voor de speler 

 Beoefen je sport met respect voor jezelf, je teamgenoten, het begeleidingsteam, je 
tegenstanders, de (assistent)scheidsrechter en het publiek. 

 Speel volgens de wedstrijdregels. 
 Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk. 
 Aanvaard de beslissingen van scheidsrechter. 
 Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. 
 Feliciteer de tegenstander als je zelf de verliezer bent. 
 Bedank na afloop van de wedstrijd altijd de tegenstander en de scheidsrechter. 
 Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. 
 Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag. 
 Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld 

met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders. 
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 Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je in staat wordt gesteld te 
trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. 

 Speel je wedstrijden in een net tenue, dat wil zeggen: shirt in de broek, ISLANDERS pet. 
 Je meldt je op tijd af bij trainer / leid(st)er, wedstrijdsecretaris of aanvoerder als je niet 

aanwezig kan zijn bij zowel trainingen als wedstrijden. 
 Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 
 Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens de wedstrijd. 

 
8. Gedragsregels voor de trainer / coach 

 Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken. 
 Probeer alle jeugdleden evenveel speeltijd te gunnen; ook de minder getalenteerde spelers. 
 Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een 

onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. 
 Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd 

verliezen. 
 Je hebt een voorbeeldfunctie. Beloon en corrigeer spelers op hun gedrag. Kinderen hebben 

een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. 
 Rapporteer wangedrag of andere problemen aan het bestuur. 
 Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij uit- en thuiswedstrijden. 
 Coach je wedstrijden in een ISLANDERS tenue en kleed je netjes, dat wil zeggen: shirt in de 

broek, ISLANDERS pet. 
 Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van het trainerschap. 

 
9. Gedragsregels voor vrijwilligers 
Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een 
belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken 
met de vereniging: 

 Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode ed. contact op met 
één van de bestuursleden. 

 Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten alle tijde sportief; 
 Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand 

opzettelijk. 
 
10. Gedragsregels voor ouders/verzorgers 
THE ISLANDERS heeft trainers en coaches. Zij bepalen de gang van zaken rondom het team. Heeft 
u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan (na afloop van de 
wedstrijd of training) door aan de trainer/coach. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met 
één van de bestuursleden. 

 Let op uw taalgebruik. 
 Blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt niet boos, de volgende keer beter. 
 De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen. 
 Als uw kind talent heeft, word dat heus wel op gemerkt. 
 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. Winnen en verliezen hoort nu 

eenmaal bij het spel. 
 
11. Wat verwachten wij van ouders/verzorgers 
Ouders zijn voor, met name jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan 
afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen.  
Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden: 

 U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 
 U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd. 
 U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd. 
 U controleert (dit natuurlijk bij de jonge spelers) of alle benodigdheden in de tas zitten. 
 U voldoet op tijd de contributie. 
 U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de club. 


