Bijlage 8
Jaarvergadering 23 okt
2012

GEDRAGSCODE

Status
Versie ter vaststelling door de ALV 23 oktober 2012 (Jaarvergadering)
Betreft bijlage als omschreven in Huishoudelijk reglement art 44, lid 2.7 Gedragscode
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ALGEMEEN
Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen SV Austerlitz hierna te
noemen "de vereniging", zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Deze gedragscode is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van SV Austerlitz.
Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de
activiteiten van de vereniging betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragscode te houden.
Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te
kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.
Met het opstellen van een gedragscode wil SV Austerlitz aangeven welk gedrag en welke houding de
vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle
verenigingsactiviteiten.
DOEL
SV Austerlitz is een vereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in
verenigingsverband sport wil bedrijven. SV Austerlitz beoogt met het opstellen van deze gedragscode
en onderliggende regels een sfeer te creëren waarin iedereen - van jong tot oud - zich veilig en prettig
voelt en zich als een waardig lid van onze familievereniging gedraagt.
UITGANGSPUNTEN

Sport is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen.

We sporten met elkaar; sporten doe je samen ook met de tegenstander.

Als iemand zich onsportief gedraagt, betekent dit niet dat de ander zich ook onsportief moet gaan
gedragen.

Als de scheidsrechter een fout maakt, bedenk dan dat hij ook maar een mens is.

De winnaar is iemand die ook tegen zijn verlies kan.

Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.

Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en
zelfvertrouwen
COMMUNICATIE
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen)
handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt
nageleefd. De gedragscode zal worden gepubliceerd op de website.
STRAFMAATREGELEN
Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is
bedoeld om te worden toegepast. Normaliter gaat het SV Austerlitz bestuur er van uit dat iedereen
zich volgens de regels gedraagt; helaas komen overtredingen toch regelmatig voor. Afhankelijk van de
ernst van de overtreding zal de leiding passende maatregelen nemen, teneinde de overtreder te
corrigeren. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast in lijn met de statuten.
Elke strafmaatregel binnen een team of sectie - zoals een berisping, niet-spelen, opvoedkundige
maatregel, naar huis sturen, etc. - wordt door de leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk
afgehandeld. In ernstige gevallen wordt het SV Austerlitz omni-bestuur ingelicht en zal de te nemen
strafmaatregel in overleg met de leiding worden genomen in lijn met de statuten.
ALGEMENE REGELS
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen
volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er twee zaken die apart
genoemd dienen te worden:

Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te
gebruiken en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd dient men zich
bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak.

Roken is niet toegestaan in de kantine of kleedkamers.

Drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden. Dit geldt eveneens voor wapens.
Het overtreden van deze regels kan leiden tot directe ontzegging van de toegang.
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Verder gelden de volgende algemene normen en waarden:

De leden van SV Austerlitz zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage aan
de vereniging leveren. Ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden. Het lidmaatschap van SV
Austerlitz is meer dan sporten en trainen alleen.

Leden van SV Austerlitz tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers,
medespelers en tegenstanders.

Leden van SV Austerlitz accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn rol.

Leden van SV Austerlitz behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het van henzelf is.
REGELS VOOR HET VERENIGINGSGEBOUW EN DE KANTINE

Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.

Roken is niet toegestaan in de kantine of kleedkamers.

Rommel die we maken ruimen we zelf op, d.w.z. glazen inleveren bij de bar, afval in de
vuilnisbakken, geen peuken en andere rommel op de vloer, etc.

Er wordt geen glas- en aardewerk meegenomen buiten het terras. Op het terras zitten is geen
probleem, maar breng dan wel de glazen / kopjes terug naar de bar.

Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels, tafeltennistafels,
voetbalspel, etc.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of
op het terrein van de vereniging.

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan
in de kantine of op het terras.

Het is toegestaan om tijdens wedstrijden of speciale gelegenheden etenswaar te nuttigen wat
van huis is meegenomen. Echter, bestek en borden dienen dan zelf te worden afgewassen en
opgeruimd. Voedingswaren die meegenomen zijn horen na afloop van de sportdag te worden
meegenomen naar huis. Het is niet toegestaan om apparatuur in de kantine aan te schakelen of
te gebruiken om eigen meegebrachte voedingswaar te bereiden.

Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen die fungeren als chauffeur bij
het vervoer van spelers.

Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door de dienstdoende
barmedewerker worden verzocht de kantine te verlaten. Echter, er zijn situaties waarbij een
vrijwilliger niet in staat of bereid is om de bezoeker op gedrag aan te spreken. In alle gevallen zal
daarom achteraf het bestuur sancties opleggen aan personen die onverantwoordelijk gedrag
vertonen (aggresief gedrag, onacceptabel pestgedrag en/of schelden) .
REGELS VOOR OP EN ROND DE VELDEN

Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om te sporten. Loop dus rond het veld als je naar de
andere kant moet.

Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook
wordt niet geaccepteerd.

Accepteer het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van bestuursleden en
kaderleden.
REGELS VOOR OP EN ROND HET SPORTCOMPLEX

Fietsen en brommers worden in / bij de fietsenstalling geplaatst.

Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.

De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (zoals ambulance verkeer)
vrijgehouden.

Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

Het is niet toegestaan zich op het sportterrein te begeven als er geen sportactiviteiten met
instemming van de secties plaatsvinden.

=====
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