Handbalvereniging VVW

Protocol Sportiviteit & Respect

Op en rond onze handbalvelden willen wij er alles aan doen om iedereen in een veilige
omgeving plezier aan de handbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en
hebben daarbij jouw steun nodig!

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
Wij houden ons aan de volgende verenigingsafspraken:
1.
Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag
2.
Wij keuren geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af
3.
Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij
4.
Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
5.
Wij tonen waardering voor de scheidsrechter, coaches, spelers, trainers, vrijwilligers en
toeschouwers
6.
Wij laten de kinderen hun spel spelen
7.
Wij zorgen ervoor dat onze coaches sportief zijn en positief coachen
8.
Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
9.
Wij hebben respect voor de eigendommen van anderen
10. Als er problemen zijn, maken we er melding van (bij NHV en/of politie)

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
1.
Plezier en sportief gedrag
2.
Geen geweld, discriminatie, pesten en/of vandalisme
3.
Respect voor scheidsrechter, coaches, spelers, trainers, vrijwilligers en toeschouwers
4.
Geen grof taalgebruik en/of ongewenst gedrag
5.
Zorgvuldig gebruik van materialen en accommodatie
6.
Respect voor de eigendommen van anderen
7.
Geen drugs
8.
Verantwoord alcoholgebruik
9.
Geen alcohol onder de 18 jaar
10. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag en meld problemen aan het bestuur. Als
iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel handbalplezier!
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EEN VEILIG SPORTKLIMAAT
en SANCTIEBELEID VVW
Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft besloten een beleid gewenst gedrag op te
stellen met het uiteindelijke doel om binnen de bond een cultuur te creëren waarin ieder lid,
begeleider, vrijwilliger zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en
prettig sporten is. De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet
kunnen genieten van sport. Daarom zorgt men er samen met verenigingen voor dat ieder
individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.
Het programma “Naar een veiliger sportklimaat” (2012 t/m 2016) is opgezet om gewenst
gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit
programma wordt uitgevoerd door een groot aantal sportbonden, waaronder ook het NHV
en sportkoepel NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van
Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MO-groep.
Zie voor meer informatie over het programma “Naar een veiliger sportklimaat”:
www.veiligsportklimaat.nl.

VVW ondersteunt de aanpak van de NHV en zal geweld en excessief gedrag direct melden bij
de tuchtorganen van de NHV:




VVW accepteert de straffen van de NHV en ziet toe op naleving
Bij geweld, vernieling en/of diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie en de schade
verhaald op de veroorzaker
Kaarten en (tijd)straffen worden te allen tijde op het wedstrijdformulier vermeld

Het bestuur van VVW behoudt de mogelijkheid en het recht tot het zelf opleggen van
straffen en/of sancties, zoals:
a.
b.
c.
d.

Waarschuwing
Schorsing voor bepaalde duur
Beëindiging verenigingstaak (trainer, coach)
Beëindiging lidmaatschap (royement)

Het melden van ongewenst gedrag, geweld, pesten, discriminatie, vernieling etc. kan
mondeling of schriftelijk bij een van de bestuursleden van ons hoofdbestuur. Zie
http://www.handbalvvw.nl/bestuur_en_commissies. Uw melding wordt desgewenst
vertrouwelijk behandeld.

Namens het hoofdbestuur van VVW
Handbalvereniging VVW
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NORMEN EN WAARDEN
GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELERS
 Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden, is op tijd aanwezig en meldt zich bij
afwezigheid tijdig af;
 Draagt tijdens wedstrijden het tenue van VVW;
 Vertoont teamgeest;
 Heeft respect voor en gaat sportief om met tegenstander, coach, trainer,
scheidsrechter, vrijwilliger en publiek, zowel binnen als buiten het veld, alsmede online;
 Vertoont sportief gedrag. Natuurlijk mag er best fysiek worden gespeeld, maar wel
binnen de geldende spelregels van de NHV. Bewuste en harde overtredingen, spugen,
duwen etc. zullen niet worden getolereerd. De coaches en trainers zullen dit ook
uitdragen en indien noodzakelijk corrigerend optreden;
 Schudt zijn tegenstander na de wedstrijd de hand. Onthoud zich daarbij van grof of
onsportief gedrag en taalgebruik;
 Accepteert beslissingen van (assistent) scheidsrechter, ook al is hij/zij het daar niet mee
eens;
 Is zuinig op alle materialen, velden en kleedkamers;
 Komt niet in andere kleedkamers dan de toegewezen kleedkamer;
 Gebruik van telefoons in de kleedkamer is verboden, zodat bijvoorbeeld het maken van
eventuele ongewenste beeld- en/of geluidsopnamen kan worden voorkomen;

GEDRAGSREGELS VOOR DE COACH
 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team, gedraagt zich altijd sportief, heeft respect
voor spelers, ouders, scheidsrechter, trainers, vrijwilligers en tegenstander, zowel
binnen als buiten het veld, als ook online;
 Draagt zorg voor de communicatie richting spelers en ouders ten aanzien van
wedstrijden (bv vertrektijden, wijzigingen, rijschema);
 Heeft zorg voor de sfeer in het team en grijpt indien nodig in, bijvoorbeeld door het
aanspreken van spelers en/of ouders en/of publiek;
 Begroet voor de wedstrijd de tegenstanders en de scheidsrechter, en bedankt ze na de
wedstrijd voor hun aanwezigheid en inzet;
 Zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis. Verlaat dus als laatste de
kleedkamer. Zorgt ervoor dat spelers alleen in de toegewezen kleedkamer komen (*);
 Gebruik van telefoons in de kleedkamer is verboden, zodat bijvoorbeeld het maken van
eventuele ongewenste beeld- en/of geluidsopnamen kan worden voorkomen;
 Is verantwoordelijk voor het teammateriaal (ballen, kleding);
 Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het digitale wedstrijd formulier;
 Neemt deel aan coachvergaderingen van de club;
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GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINERS
 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team, gedraagt zich altijd sportief, heeft respect
voor tegenstander, spelers, coach, scheidsrechter, vrijwilliger en publiek, zowel in als
buiten het veld, als ook online;
 Is verantwoordelijk voor de handbaltechnische invulling van het handbal;
 Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, doelen e.d.);
 Grijpt indien nodig in, bijvoorbeeld door het aanspreken van de ouders en/of coach
en/of coördinator, bij wangedrag van een speler;
 Communiceert op nette wijze met spelers, coaches, scheidsrechters en ouders, en
houdt daarbij gepaste afstand, zowel tijdens trainingen als daarbuiten, alsmede online;

GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS/VERZORGERS
 Ouders zijn Ouders; Coaches zijn Coaches;
 Toon interesse, steun en support waar nodig, ook richting zelfstandigheid;
 Houd uw emoties onder controle;
 Houd gepaste afstand tijdens trainingen en wedstrijden;
 Aanmoedigingen tijdens een wedstrijd zijn prima, maar hou het bescheiden en positief;
 Respecteer de tegenstanders, coaches, trainers, scheidsrechters en vrijwilligers, ook
online;

(*) REGELS GEBRUIK KLEEDKAMER MEISJESTEAM/DAMESTEAM.
 Alleen spelers van een meisjesteam/damesteam worden toegelaten in de kleedkamer.
 Er is bij alle activiteiten altijd een vrouwelijke coach in de kleedkamer aanwezig tot alle
meisjes het kleedlokaal hebben verlaten. Is er geen vrouwelijke coach dan wordt één
van de moeders gevraagd om in de kleedkamer aanwezig te zijn en blijven tot alle
meisjes de kleedkamer hebben verlaten.
 Mannelijke coaches zijn uitsluitend, na daartoe te zijn uitgenodigd door de vrouwelijke
coach en/of spelers, welkom in de kleedkamer nadat alle meisjes geheel zijn omgekleed
in training- en/of ;
 Mannelijke coaches bevinden zich nooit alleen met meisjes in de kleedkamer. Er is altijd
een vrouwelijke coach (of moeder) bij;
 Gebruik van telefoons in de kleedkamer is verboden, zodat bijvoorbeeld het maken van
eventuele ongewenste beeld- en/of geluidsopnamen kan worden voorkomen;
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