Basketballvereniging The Lions
is een vereniging waar:
respect
sportief
gezelligheid
hoog in het vaandel staat.
Daarom streven wij naar een
veilig sportklimaat zodat
iedereen zich welkom en thuis
voelt bij The Lions.
Daarvoor heeft de vereniging
deze gedragsregels
vastgesteld.
Dan weet iedereen die bij The
Lions is betrokken, wat wij van
elkaar verwachten.
Algemeen
Binnen onze vereniging wordt geen enkele (non)verbale uiting waardoor de ander zich in zijn
waardigheid voelt aangetast, geaccepteerd. Dus pesten, anderen uitlachen, seksuele intimidatie of grof
taalgebruik worden niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die lid is, bij The Lions betrokken is (als
vrijwilliger of ouder bijv.) of als bezoeker in de bij een wedstrijd van The Lions aanwezig is. Maar ook in
de social media.

Wij zorgen samen voor een veilig sportklimaat binnen The Lions!
Daarbij heeft iedereen zijn specifieke rol.
Het bestuur
Respect en sportief is voor ons:
Een veilige omgeving bieden
Waarbinnen iedereen het beste uit zichzelf haalt
Samen tot de beste prestaties komen
Je eigen verantwoordelijkheid 'durven' nemen
Je inleven in anderen
Waardering tonen aan alle betrokkenen
Het mogelijk maken dat het spel gespeeld wordt volgens de spel- en gedragsregels
Wij hebben daarin als dagelijks bestuur een sleutelrol. Wij geven persoonlijk het voorbeeld van wat wij
onder respect en sportief verstaan en zijn daar op aanspreekbaar.
Als er problemen of vragen zijn, zijn wij consequent in onze benadering en besluiten. In al ons doen
en laten dragen wij het belang van respect en sportief uit. Wij maken ons hard voor het creëren van
een veilig sportklimaat binnen The Lions en de basketbalsport in algemeen.
Deze gedragsrichtlijnen zijn vastgesteld in de ALV op 31 mei 2016

Dat doen wij door:
1. deze kernwaarden op onze bestuursvergadering tot vast onderwerp van gesprek te maken;
2. de dialoog aan te gaan met onze leden en bij de vereniging betrokkenen (zoals vrijwilligers, ouders
en bezoekers) als de kernwaarden respect en sportief in geding zijn;
3. in alle gevallen aanspreekbaar te zijn;
4. het instellen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor bestuurders, trainers en coaches;
5. gebruik te maken van vertrouwenspersonen.

De leden
Respect en sportief is voor onze leden:
Een veilige omgeving creëren in het team
Het beste uit jezelf halen in het basketbalspel
Met je TEAM SAMEN tot de beste prestaties komen
Je eigen verantwoordelijkheid 'durven' nemen
Het spel spelen volgens de spel- en gedragsregels
Respectvol omgaan met medespelers, trainers, coaches, scheidsrechters en tegenstanders
De leden doen dit door:
1. op respectvolle en sportieve wijze met elkaar en alle anderen om te gaan;
2. elkaar aan te spreken als iemand zijn gedrag daartoe aanleiding geeft;
3. begeleiders, bestuur of vertrouwenspersoon inschakelen als je er zelf niet uit komt;
4. aan het begin van het seizoen de gedragscode trainers/coaches-spelers met elkaar te bespreken en
te ondertekenen;
5. het fluiten/schrijven van wedstrijden volgens de indelingen.
De trainers/coaches
Respect en sportief is voor onze trainers/coaches:
Een veilige omgeving creëren in het team
Oog hebben voor zovele de individuele belangen van spelers als het TEAMBELANG
Je eigen verantwoordelijkheid 'durven' nemen
Respectvol omgaan met spelers, scheidsrechters en tegenstanders
Er op sturen dat het spel gespeeld wordt volgens de spel- en gedragsregels
De trainers/coaches doen dit door:
1. voorbeeld te zijn van op respectvolle en sportieve wijze met spelers en anderen om te gaan;
2. spelers aan te spreken als iemand zijn gedrag daartoe aanleiding geeft;
3. aan het begin van het seizoen de gedragscode trainers/coaches-spelers met het team te bespreken
en te ondertekenen;
4. via de vereniging een VOG aan te vragen;
5. uit de kleedkamer van het team te blijven en indien bespreking daar toch nodig is, bij jeugdteams
een van de ouders mee te vragen.
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