Gedragscode UVV/Sphynx
Beste volleyballers,
In dit document wordt de gedragscode van UVV/Sphynx toegelicht.
Deze gedragscode is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van
UVV/Sphynx of vrijwilligers betrokken bij activiteiten van en door
UVV/Sphynx. Je wordt geacht kennis genomen te hebben van de inhoud
van deze gedragscode en de regels na te leven zoals hierin beschreven.
Dit geldt ook voor de ouders/verzorgers van de jeugdleden die bij
UVV/Sphynx spelen.
Doel van deze gedragscode is om iedereen die betrokken is bij
activiteiten van de vereniging een plezierige en veilige sportomgeving te
bieden. Of je nu jong of oud bent, voor ieder lid moet de sfeer zodanig
zijn dat je je veilig en prettig voelt bij het beoefenen van je sport.
Daarnaast hopen wij als bestuur en commissies, dat met een gedragscode
iets van een groter verenigingsgevoel ontstaat. En dat dit gevoel ook
naar buiten toe wordt uitgedragen door de leden en de vrijwilligers.
Bij vragen kan je contact opnemen met het bestuur (volleybal@asvuvv.nl)

De gedragscode bestaat uit de volgende onderdelen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Algemene gedragsregels
Op en rond het sportcomplex
Gedragsregels voor de speler/speelster (jeugd & senioren)
Gedragsregels voor de begeleider/coach
Gedragsregels voor de seniorenteams
Gedragsregels voor de trainers
Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspelers
Alcohol, tabak en drugs
Zaalwachtteam

UVV/Sphynx vereist dat alle trainers, coaches en begeleiders van
jeugdteams in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG).
Via de Nevobo kan een VOG worden aangevraagd; de kosten
worden gerestitueerd, zolang dit het beleid van de Nevobo blijft.
Bij overtredingen van de gedragscode worden altijd eerst de
betreffende overtreders aangesproken. Daarna kunnen eventueel
de jeugdcommissie en het bestuur worden ingeschakeld. Tijdens
het proces kan een beroep worden gedaan op de vertrouwenscontactpersoon binnen UVV/Sphynx, Marieke Spijker.

1. Algemene gedragsregels
Het bestuur van UVV/Sphynx vindt het belangrijk dat sport wordt
beoefend op een eerlijke, sportieve en gezellige manier. Ook voorafgaand
en na de wedstrijden vinden wij het belangrijk dat de sfeer goed en open
blijft.
Om dat te bereiken hebben wij een aantal algemene gedragsregels op
papier gezet waarvan wij vinden dat die bijdragen aan een sportieve,
eerlijke en gezellige sfeer binnen de vereniging.
Volleybal is een teamsport die je met en tegen elkaar beoefent. Zonder
samenspel geen volleybal en zonder tegenstander geen uitdaging en
daarmee ook geen volleybal.
We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander
We gedragen ons sportief, ook als anderen minder sportief zijn
We hebben respect voor de scheidsrechter, ook al maakt hij of zij een
fout
De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan
Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers
Je bent zuinig op je eigen spullen en daarmee dus ook zuinig op die
van een ander
Je geeft zelf het goede voorbeeld
We spreken elkaar aan op gedrag, hoe lastig dat ook kan zijn
Schakel hulp in wanneer je het zelf niet durft

2. Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal, wees er zuinig op en houdt het
netjes:
Ben je niet opgesteld voor de wedstrijd, neem dan plaats op de
bank
Zorg ervoor dat je niet in het veld komt tijdens het spel
Moedig je teamgenoten aan vanaf de bank
Ben je toeschouwer, neem dan plaats op de tribune
Ben je toeschouwer vanaf de bank, gebruik dan het juiste
schoeisel
Consumptie van drank, eten, snoepgoed vindt op gepaste
wijze plaats
Maak je rommel, dan ruim je dat zelf op
Maak gebruik van de vuilnisbakken in de kleedkamers en op
de tribune
Fietsen en brommers worden geplaatst in of op de daarvoor
bestemde rekken of plekken
Auto’s worden geparkeerd op de daarvoor bestemde
parkeerplekken

3. Gedragsregels voor de speler/speelster (jeugd & senioren)
De spelers zijn de kern van onze vereniging. Zij bepalen de onderlinge sfeer en
daarmee hoe wij binnen de vereniging met elkaar omgaan. Om een gezonde
basis neer te zetten, waarbij we ons allemaal prettig kunnen voelen, staan
hieronder ook een aantal uitgangspunten voor de spelers:
Wees sportief, vertoon teamgeest als onderdeel van een team en help en
steun jouw medespelers in het veld
Let op het woordgebruik gedurende de wedstrijd en de training
Neem deel aan alle trainingen en wedstrijden
Meld je tijdig af voor de training en de wedstrijd
Wees voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig
Heb respect voor de tegenstander, de scheidsrechter en supporters
Wees zuinig op de door de vereniging verstrekte materialen, alsmede op
de materialen behorend bij de zaal
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer of zaal
Geef waardevolle spullen aan de trainer/coach ter bewaring
Help met het opruimen van de materialen als je als laatste traint of speelt
in de zaal
Stel je op de hoogte van de spelregels: doe de spelregeltoets!
Neem minstens 1 keer per jaar deel aan een vrijwilligersactiviteit binnen
de vereniging
Betaal boetes ontstaan door eigen gedrag (bijvoorbeeld vergeten van een
spelerskaart).
Voor jeugdspe(e)l(st)ers: neem deel aan het zaalwachtteam

4. Gedragsregels voor de begeleider/coach
De sfeer binnen een team wordt ook gemaakt door het gedrag van een begeleider/ coach.
Ook voor hem of haar gelden een aantal uitgangspunten:
Alle gedragsregels van anderen genoemd in deze gedragscode gelden ook voor de
begeleider/coach; daarnaast:
Wees een voorbeeldfunctie voor het kind/volwassenen en corrigeer ongepast
gedrag
Heb respect voor ouders, spelers, scheidsrechters en tegenstanders
Wees op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstijden
Zorg voor een warme ontvangst van de leiders van de tegenpartij en de
scheidsrechter
Verzorg de opstelling van het team in overleg met de trainer
Coach het team tijdens de wedstrijden
Zorg voor toezicht in de kleedkamers door tenminste twee personen, indien
noodzakelijk (uit en thuis)
Wees verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal indien thuis wordt gespeeld
Wees verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden
Verzorg het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier
Gebruik geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van de wedstrijden
Bezoek zoveel als mogelijk de trainingen van jouw team
Neem deel aan overlegvormen die te maken hebben met de rol van
begeleider/coach
Informeer jouw team bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd
Rapporteer wangedrag van teamleden aan de jeugdcommissie
Bij wangedrag van jeugdleden worden de ouders ingelicht door de
begeleider/coach of door een lid van de jeugdcommissie of
door een bestuurslid.

5. Gedragsregels voor de seniorenteams
Naast alle regels die gelden voor individuele leden van de vereniging,
zijn er ook zaken die gelden voor het team. Hieronder staan een aantal
regels die gelden voor het team:
Zorg voor het opruimen van het veld bij thuiswedstrijden indien
jouw team de laatste wedstrijd speelt van die dag
Zorg voor het compleet blijven van het aantal uitgedeelde ballen
Adopteer een team van de jeugd en zorg ervoor dat gezamenlijk
één activiteit wordt verricht gedurende het seizoen
Lever minstens twee scheidsrechters voor de vereniging
Lever tenminste twee personen voor een functie binnen de
vereniging (bestuur, BTZ, of jeugdcommissie)
Spreek af dat alle teamleden de spelregeltoets doen

6. Gedragsregels voor de trainer
Alle gedragsregels zoals hierboven beschreven gelden ook voor de trainer,
uitgezonderd de regels voor teams. Naast die regels gelden nog de volgende
aanvullende regels:
Heb respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders
Breng spelers passie en enthousiasme bij voor het spel, maar wel op
gepaste wijze
Wees zuinig op de trainingsmaterialen en zie er op toe dat de
teamleden goed omgaan met het materiaal
Bepaal in samenspraak met de teamcoach/ begeleider de opstelling
van het team, tenzij anders is afgesproken
Gebruik geen alcohol gedurende de training
Neem deel aan vergaderingen behorend bij jouw rol als trainer
Informeer bij wijziging of afgelasting van de training tijdig alle
teamleden
Meld wangedrag of andere problemen aan één van de
(jeugd)bestuursleden

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspelers
Ook hier geldt dat de gedragsregels behorend bij de andere groepen ook van
toepassing zijn voor de ouders en/of verzorgers:
Geef het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en om het
veld
Blijf tijdens de wedstrijd buiten de lijnen van het veld
Moedig spelers aan
Geef geen technische en tactische aanwijzingen
Help bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd
Zorg ervoor dat de spe(e)l(st)er zich op tijd afmeldt voor een training of
wedstrijd en dat hij/zij op tijd aanwezig is voor de training of wedstrijd
Zorg voor een tijdige betaling van de contributie
Meld feedback, verbeterpunten, aanmerkingen op de training, begeleiding
of organisatie bij het (jeugd) bestuur

8. Alcohol, tabak en drugs
taken:
Gebruik geen alcohol en tabak in het bijzijn van kinderen
Gebruik ook zonder aanwezigheid van de kinderen alcohol en tabak
in geringe mate
Gebruik geen alcohol of tabak in de kleedkamer
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet
toegestaan en leidt tot disciplinaire maatregelen.

9. Zaalwachtteam
Voor de jeugdleden geldt dat zij gedurende het speelseizoen een aantal keer
een rol hebben in het zaalwachtteam.
Het zaalwachtteam bestaat uit alleen jeugdleden, wordt begeleid door de
ouders van jeugdleden, is aanwezig tijdens thuiswedstrijden en heeft de
volgende taken:
Opbouwen van de speelvelden
Neerzetten van de telborden
Afbreken van de speelvelden
Opruimen van het materiaal
Tellen bij de jeugdwedstrijden die gespeeld worden

