GEDRAGSREGELS
Stichting Verenigingsleven Arcen
Dit zijn (huis)regels zoals men zich binnen de verenigingen die zijn aangesloten
bij SVArcen dient te gedragen. Het gaat hierbij om respect voor de mens, het
milieu, goederen en eigendommen van anderen.
Doel van de gedragsregels is het goed en prettig met elkaar omgaan.
Algemene regels: (normen die gewoon voor iedereen gelden)
1. Respecteer de regels van je sport / vereniging.
2. Respecteer de deelnemers, tegenstanders en leiding.
3. Behandel alle deelnemers in je sport / vereniging gelijkwaardig.
4. Gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld.
5. Samen staan voor een faire sport en een correcte onderlinge omgang
6. Ga zorgvuldig om met materialen en accommodatie.
7. Gebruik geen alcohol en/of verdovende middelen voor of tijdens deelname binnen je sport / vereniging.
Zie ook de paragraaf over drugsgebruik.
Specifieke regels voor begeleiding en coaches:
■ Wees redelijk in je eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme van de deelnemers.
■ Leer dat spelregels afspraken zijn waar een ieder zich aan te houden heeft.
■ Geef elke deelnemer evenveel aandacht.
■ Deelnemers spelen voor hun plezier en willen iets leren. Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
■ Je hebt een voorbeeldfunctie, gebruik geen grove taal en schreeuw niet, je vertegenwoordigt de vereniging.
■ Benader elkaar positief, maak niemand belachelijk.
■ Ontwikkel teamrespect voor: vaardigheden tegenstander, beslissingen scheidsrechter, trainer/coach tegenstander.
■ Ten aanzien van de scheidsrechter: aanvaard zijn beslissingen, beïnvloed hem niet door onbehoorlijk taalgebruik
/agressieve gebaren en woorden en bedank hem na afloop van elke partij (ook na verlies)
■ Begeleiders behoren de spelers(jeugd) niet alleen te laten, ieder draagt zorg voor zijn/haar eigen team. Ken je
verantwoordelijkheid.
■ Vermijd situaties die aanleiding kunnen geven tot geruchten over verkeerde gedragingen.
■ Neem bij relatief ernstige blessures van een tegenstander contact op met diens vereniging.
■ Voor vrijwilligers (en betaalde krachten), die in hun functie werken met minderjarigen, wordt via de vereniging een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. De aan de vrijwilliger uitgereikte VOG dient aan de club te worden overlegd.
Zonder VOG is het niet mogelijk met minderjarigen te werken.
Specifieke regels voor deelnemers:
■ Ga gemotiveerd naar je verenigingsactiviteiten, kom op tijd.
■ Heb respect voor medeleden en leidinggevenden.
■ Voer de aanwijzingen en oefenstof van de trainer/leiding uit.
■ Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en doe je best (presteer naar vermogen).
■ Geef geen commentaar op de leiding door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden; minimaal de aanvoerder
bedankt de leiding na afloop van elke partij. (ook na verlies)
■ Feliciteer de tegenstander bij verlies en bedank hem bij winst.
■ Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen bij een nederlaag
■ Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
■ Wijs je medespelers gerust op onsportiviteit of onplezierig gedrag.
■ Reageer je eigen fouten of tekortkomingen niet af op anderen.
■ Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken (coach, begeleider, teamgenoten of
ouders).
■ Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport / vereniging mogelijkheden bestaan te trainen en
wedstrijden te spelen, dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
■ Gebruik materialen en kleding waarvoor ze bedoeld zijn, doe alsof het je eigendom is.
■ Ben een goed voorbeeld voor anderen, je vertegenwoordigt de vereniging.
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Specifieke regels voor ouders/ verzorgers:
■ Forceer een kind niet om deel te nemen aan een sport / vereniging
■ Bedenk dat kinderen deelnemen voor HUN plezier en niet voor het uwe.
■ Moedig een kind altijd aan om volgens de regels te spelen, regels die een leidinggevende zal aanpassen aan de
mogelijkheden van de deelnemers.
■ Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd
wordt zonder onnodige teleurstelling.
■ Benader een kind positief, zodat het zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
■ Maak een kind nooit belachelijk na een fout of verlies van een wedstrijd.
■ Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen, applaudisseer voor goed spel van beide teams.
■ Val een beslissing van de scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in
twijfel.
■ Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens activiteiten te voorkomen.
■ Erken de waarde en het belang van functionarissen/vrijwilligers/leidinggevenden (immers zij geven hun tijd en kennis om
het sporten van uw kind mogelijk te maken), en handel daarnaar.
■ Hebt u meningsverschillen of problemen met verenigingszaken, meld dit dan aan het bestuur. Maak er geen roddel in het
dorp van!
■ Geef het goede voorbeeld aan jeugdigen.
■ Houd u aan de verkeersregels bij vervoer.
Specifieke regels voor toeschouwers:
■ Denk eraan dat deelnemers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde verenigingsactiviteiten.
■ Vermijd grof taalgebruik en het beledigen of belagen van deelnemers en leidinggevenden.
■ Toon respect voor alle deelnemers, begeleiders, scheidsrechters en andere toeschouwers.
■ Maak een deelnemer nooit belachelijk en scheldt hem/haar niet uit bij een fout.
■ Veroordeel elk gebruik van geweld.
■ Respecteer de beslissing van de leidinggevenden.
■ Moedig deelnemers aan in plaats van af te kraken.
■ Heb realistische verwachtingen van de deelnemers.
■ Sportief gedrag is een voorbeeld voor anderen, ook u vertegenwoordigt de vereniging.
Specifieke regels voor overigen (bv. scheidsrechters/ wedstrijdleiding, bestuursleden, etc.):
■ Het spreekt vanzelf dat bovenstaande regels ook gelden voor alle andere direct of indirect betrokkenen.
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M. Heijnen
bestuur Koninklijke Harmonie Arcen

Paragraaf drugsgebruik
Reglement alcohol, drugs, prestatie verhogende middelen en roken
Onmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en bij wet- en regelgeving verboden gebruik en bezit van drank, drugs, prestatie
verhogende middelen en rookartikelen, zijn strijdig met de doelstellingen en principes van SVArcen. Aan allen die bij de
verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil SVArcen een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden. Daartoe gelden op
dit gebied de volgende regels en sancties*.
Alcohol
1. Het is niet toegestaan om na buitensporig gebruik van alcohol aan activiteiten van SVArcen, en aan die van aangesloten
verenigingen, deel te nemen.
2. Personen die op het terrein of in de gebouwen van verengingen aangesloten bij SVArcen alcohol gebruiken, worden te
allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.
3. Het is bij wet (NIX18) verboden alcohol te verkopen aan personen onder 18 jaar en aan volwassenen waar sprake is van
overmatig alcoholgebruik.
4. Het is personen niet toegestaan op het terrein of in de gebouwen van verenigen aangesloten bij SVArcen zelf
meegebrachte alcoholhoudende drank bij zich te dragen.
5. Indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van overmatig alcoholgebruik in het privéleven én dit van dermate van
invloed is op de prestaties, zal de persoon hierop worden aangesproken. Indien het bestuur/coach/trainer/leider het
nodig acht kan zij een –voor zover van toepassing- ouder(s) in kennis stellen én de voorwaarde stellen om in gesprek te
treden met de afdeling Preventie alcohol en drugs van het Vincent van Gogh. Dit ter voorkoming van eventuele sancties
zoals hieronder beschreven.
Bij een eerste overtreding van de regels met betrekking tot alcohol volgt namens het bestuur van de betreffende vereniging
een waarschuwing aan de overtreder en kennisgeving aan –voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Bij
overlast en wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag vindt tevens verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van
verenigingen die aangesloten zijn plaats.
Bij een herhaalde overtreding volgt een nadere sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan dit zijn: (een aan tijd
en/of voorwaarden gebonden) verwijdering van het terrein en uit de gebouwen van verenigingen, die aangesloten zijn bij
SVArcen een (aan tijd gebonden) speelverbod, schorsing van het lidmaatschap, ontzetting uit het lidmaatschap, een andere
gepast geachte sanctie of combinatie van voorgaande sancties*.
(Soft- of hard) drugs
1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van verenigingen aangesloten zijn bij
SVArcen(soft- of hard)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
2. Het is niet toegestaan onder invloed van (soft- of hard)drugs aan SVArcen of aangesloten verenigingen gerelateerde
activiteiten deel te nemen.
3. Indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van drugsgebruik in het privéleven én dit van dermate van invloed is op
de prestaties, zal de betreffende persoon hierop worden aangesproken. Indien het bestuur/coach/trainer, leider het
nodig acht kan een zij –voor zover van toepassing- ouders in kennis stellen én de voorwaarde stellen om in gesprek te
treden met de afdeling Preventie alcohol en drugs van het Vincent van Gogh. Dit ter voorkoming van eventuele sancties
zoals hieronder beschreven.
Bij een eerste overtreding van de regels met betrekking tot (soft- of hard) volgt in namens het bestuur van betreffende
vereniging in principe een waarschuwing aan de overtreder en kennisgeving aan –voor zover van toepassing- ouders, coaches
en trainers. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen bij een eerste overtreding zwaardere sancties worden
opgelegd.
Bij een herhaalde overtreding volgt een (aan tijd gebonden) verbod, schorsing van het lidmaatschap of ontzetting uit het
lidmaatschap. Indien er sprake is van handel in (soft- of hard)drugs, wordt, naast genoemde sancties, de politie ingeschakeld
en aangifte gedaan*.
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Prestatie verhogende middelen die bij relevante regelgeving verboden zijn
1. Het is niet toegestaan op enig moment op het terrein of in de gebouwen van verenigingen, die aangesloten zijn bij
SVArcen verboden prestatie verhogende middelen te gebruiken of in bezit te hebben.
2. Het is niet toegestaan onder invloed van verboden prestatie verhogende middelen aan de verenigingen die aangesloten
zijn bij SVArcen gerelateerde activiteiten deel te nemen.
Bij een eerste overtreding van de regels met betrekking tot verboden prestatie verhogende middelen volgt namens het
bestuur van betreffende vereniging een waarschuwing aan de overtreder en kennisgeving aan –voor zover van toepassingouders, coaches, trainers en leiders. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen bij een eerste overtreding zwaardere
sancties worden opgelegd.
Bij een herhaalde overtreding volgt een (aan tijd gebonden) verbod, schorsing van het lidmaatschap of ontzetting uit het
lidmaatschap. Indien er sprake is van handel in verboden prestatie verhogende middelen, wordt, naast genoemde sancties, de
politie ingeschakeld en aangifte gedaan*.
Roken
1. Het is bij wet verboden in de voor publiek toegankelijke ruimten van verenigingen aangesloten bij SVArcen te roken.
2. Personen die op het terrein en de niet voor publiek toegankelijke ruimten van verenigingen die aangesloten zijn bij
SVArcen roken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen te doen.
Bij overtreding van de regels ten aanzien van roken zal betrokkene op het bestaan van de wettelijke bepalingen worden
gewezen.

*Waar over sancties gesproken wordt, hanteren we de ‘Richtlijn sancties SVArcen’. Deze staan op de site van elke vereniging.
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