Wat verwachten we van leden

De aanmelding als lid van sc Buitenboys houdt in dat de speler en zijn ouders/verzorgers
een bepaald vertrouwen stellen in de club. Het is te vergelijken met de keuze voor een
bepaalde school, waarbij men de lesmethodes, schooldisciplines en leraren accepteert.
De komst naar sc Buitenboys betekent dat de spelers en ouder(s) gedurende het seizoen
achter de trainers en leiders, werkwijze en regels van sc Buitenboys staan.
Sporten doe je voor je plezier. Onze club wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te
genieten van de voetbalsport. Sc Buitenboys wil een vereniging zijn waar iedereen zich
thuis kan voelen, ongeacht geslacht, leeftijd, nationaliteit, handicap of
voetbalcapaciteiten.
We verwachten dat iedereen die bij onze club komt dit respecteert en zich houdt aan
onze gedragsregels.

Algemene Normen & Waarden binnen onze club:
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Geen trainer/leider/ouder alleen in de kleedkamer met onze jeugd
Je hebt respect voor de tegenstander en voor elkaar
Je beledigt, vernedert en pest niemand
Je vernedert niemand in woord of gebaar
Je accepteert het gezag van de scheidsrechter
Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur
Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
Je houdt de kleedkamers en andere ruimten netjes
Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden
Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast
Geen alcohol/sigaretten op het veld of in de kleedkamer
We praten mét elkaar en niet over elkaar
Eerlijke en onpartijdige besluitvorming
Openheid en eerlijkheid staan voorop
Naleving van verenigingsregels

Extra verwachtingen t.a.v. ouders/verzorgers:
Uw kind wordt bij onze club geplaatst in een team. Dit team wordt geleid en getraind
door ouders van spelers uit dit team. Mogelijk heeft het team van uw kind al een leider
en trainer, mogelijk zelfs met veel ervaring en eventuele diploma’s maar heel vaak zijn
er ouders nodig om de taak van leider of trainer te vervullen. Een team kan niet trainen /
spelen zonder dat er ouders zijn die deze taak op zich hebben genomen.
Van ouders van Mini tot en met E spelers verwachten wij dat er bij iedere training en
wedstrijd een ouder/verzorger aanwezig is. Ouders dienen zelf voor vervoer naar de
uitwedstrijden te zorgen. Vaak kan er met elkaar meegereden worden maar dat dient
onderling geregeld te worden.

Leer uw kind respect te hebben voor tegenstanders, scheidsrechters en alle mensen die
zich inzetten om uw kind zijn hobby te laten uitoefenen.
Breng hem of haar verantwoordelijkheidsgevoel bij t.a.v. kleding en andere materialen
van zichzelf of van de club.
Steun hem of haar door zijn of haar wedstrijden te bezoeken. Laat daarbij het coachen
aan de trainer/coach.
Gezond enthousiasme langs de lijn juichen we van harte toe, maar laat de leiding, de
tegenstanders en gasten van de tegenpartij in hun waarde.
Steun hem of haar bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties.
Waak over overdreven verwachtingen naar uw kind. Hoe hoger het verwachtingspatroon
is, des te groter zal de teleurstelling zijn als het kind het niet haalt.
Let goed op de spullen van uw eigen kind. Sc Buitenboys en de leider/trainer van het
team zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

Verwachtingen t.a.v. leiders/trainers:
De begeleiding van de teams dient bij de trainingen/wedstrijden er voor te zorgen dat:
- de leider/trainer nooit alleen in de kleedkamer is met onze jeugd
- de kleedkamer netjes, opgeruimd en schoon, achter gelaten wordt
- Voor teams uit de A t/m D-jeugd: Invullen wedstrijdformulier
- Voor E en F dient de uitslagenlijst getekend te worden
- Evt. intrapballen meenemen
- Het is prettig als onze leider de leider van de tegenstander begroet
en welkom heet bij onze club.
Van alle Buitenboys teams wordt verwacht dat zij deelnemen aan hun eigen Buitenboys
thuistoernooi. De leiders kunnen bij de toernooicommissie aangeven hoeveel
uittoernooien zij willen spelen.
De coördinator is de vaste aanspreekpersoon voor de leider/trainer. Via de coördinator
ontvangt de leider/trainer alle informatie. Van de leider/trainer wordt verwacht dat hij/zij
de coördinator op de hoogte houdt van wat speelt binnen zijn/haar team.

Commissie Normen & Waarden
Sinds het nieuwe bestuur in november 2013 is aangesteld is er ook een bestuurslid die
als taak heeft een goed normen en waarden beleid op te zetten. Allereerst is er een
commissie samengesteld.

Trainers &
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Pedagogische
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Heeft u / Heb jij iets meegemaakt wat u/je wilt melden? Dit kan van alles zijn:
overtredingen van onze gedragsregels, een ruzie op/rond het veld, lichamelijke of
geestelijke mishandeling, pesten, ongelijke behandeling.
Doe dit dan via ons speciale emailadres: normenenwaarden@buitenboys.nl
Wij zullen de mail met zorg en in vertrouwen behandelen.

Bij sc Buitenboys moet je, je veilig en prettig kunnen
voelen en jezelf kunnen zijn. Een veilig gevoel in de
sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden
voorkomen, maar ook als je, je tijdens het sporten
gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Of dat nu in de
rol van sporter, scheidsrechter of kaderlid is.
Bij sc Buitenboys kan je jouw sport uitoefenen in een
leuke, gezellige omgeving waarin je, je op geen
enkele wijze bedreigd voelt.

Je kunt de sporters hierbij helpen door:
o

Achter de hekken te blijven staan

o

De dug-out voor de spelers/trainer vrij te houden

o

Het coachen over te laten aan de coach

o

Alleen positief aanmoedigen

o

Beslissingen vd scheidsrechter te accepteren

Uitgangspunt is dat iedereen in de sport verantwoordelijk
is voor zijn of haar eigen gedrag en daar ook op mag
worden aangesproken.

Onze toezichthouders helpen hierbij.

Heeft u vragen /moeite met het (sport) gedrag van een
buitenboyslid?
Wij luisteren graag naar uw verhaal en kunnen u
deskundig adviseren.

Dit kan via ons speciale emailadres :
normenenwaarden@buitenboys.nl
Wij zullen de mail met zorg en in vertrouwen behandelen.
Buitenboys Support is er om
ondersteuning te bieden aan de
leiders/trainers en de
spelers/ouders van onze
vereniging wanneer er sprake is
van een conflict of problemen
omtrent het gedrag.

