Gedragsregels Eem’78
Bij Eem’78 vinden we het belangrijk dat iedereen met plezier kan basketballen. Om hiervoor te
zorgen hebben we onderstaande gedragsregels opgesteld.
Wat hoort wél:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Op tijd komen.
Training: 10 minuten voor aanvang omgekleed in zaal aanwezig zijn.
Thuiswedstrijd: 20 minuten voor aanvang omgekleed in zaal aanwezig zijn.
Op tijd afmelden.
Training: uiterlijk een uur voor aanvang van de training bij trainer/coach.
Wedstrijd: uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan een wedstrijd bij trainer/coach.
Correcte kleding.
Training: sportkleding en sportschoenen.
Wedstrijd: wedstrijdtenue van Eem’78 en sportschoenen.
Correct, sportief en positief gedrag van spelers, coaches en scheidsrechters zowel tijdens als
na de training alsmede tijdens en na de wedstrijd.
Correct omgaan met de materialen van Eem’78 en van de sportaccomodatie.
Voldoende kennis van de spelregels.
Respect voor elkaar, de scheidsrechters en de jurytafel.
Line-up voor en na de wedstrijd, de spelers geven de tegenstanders en de scheidsrechters
daarbij een hand.
Beslissingen van de scheidsrechters accepteren.
Scheidsrechters en jurytafel bedanken na de wedstrijd.
Voorbeeldig gedrag t.o.v. publiek.
Coaches nemen verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun spelers t.o.v. tegenstanders,
publiek en scheidsrechters. (Coach heeft opvoedende taak en voorbeeldfunctie)
Coaches van het bezoekende team nemen hun verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van
hun spelers en supporters.
Opruimen van de zaal en kleedkamer na de laatste training en na het spelen van de laatste
wedstrijd.

Wat hoort niet:
•
•
•
•
•
•

Grensoverschrijdend gedrag (pesten, (seksuele) intimidatie en agressie).
Schelden, ook niet naar teamgenoten.
Discriminerende opmerkingen.
Obscene gebaren.
Drinken van alcohol voor en tijdens de wedstrijd, alsmede tijdens de pauzes, door de spelers,
coaches en scheidsrechters.
Dragen van sieraden tijdens de training/wedstrijd.
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Maatregelen:
•
•
•

Bij misdragingen speler: coach haalt speler preventief het veld uit.
Bij misdragingen coach: coach zal door bestuur, tijdens of na de training/wedstrijd, hierop
worden aangesproken.
Bij misdragingen publiek: coach en/of captain spreekt, eventueel met behulp van spelers,
publiek aan op misdragingen, vraagt desnoods een onbelaste time-out aan bij de
scheidsrechter.

Vertrouwenspersoon:
Wanneer een speler ervaart of signaleert dat de gedragsregels niet correct worden nageleefd, kan
hij/zij dit bespreken met zijn/haar coach en/of het bestuur.
Bij grensoverschrijdend gedrag kan hij/zij melding doen bij het bestuur en/of bij de
vertrouwenspersoon van Eem’78 te bereiken via vertrouwenspersoon@eem78.nl.
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