Gedragscode MVV’69
Voor wie geldt deze gedragscode?
De gedragscode geldt voor iedereen die betrokken is bij MVV'69.
Waar gelden de gedragscodes?
Onderstaande regels gelden waar onze leden in verenigingsverband actief zijn.
Wat is het doel van de gedragscodes?
•
Bewustwording creëren van de geldende normen en waarden bij MVV'69;
•
Het kweken van spelgenot en plezier bij het beoefenen van de voetbalsport;
•
Het terugdringen van gele- en rode kaarten;
•
Het terugdringen van excessen op en rond het voetbalveld;
•
Het terugdringen van kostenposten door vernielzucht, vandalisme en nalatigheid;
•
Het respectvol omgaan met elkaar;
•
Het verhogen van de goede sfeer bij de vereniging.
Gedragscode
RESPECT:
•
Wij behandelen iedereen binnen en buiten de velden als gelijke;
•
Wij hebben respect voor medespelers en de tegenstanders; niet opzettelijk blesseren
en niet vernederen in woord en gebaar.
•
Wij pesten niemand, ook niet via de sociale media;
•
Wij gaan met andermans eigendommen om zoals wij met onze eigen spullen omgaan;
•
Voor spelers, kader en supporters wordt matig gebruik van alcohol vanaf de wettelijk
toegestane leeftijd toe gestaan.
•
In bezit hebben en/of gebruik van drugs op het MVV'69-complex is niet toegestaan.
•
Wij bemoeien ons als (groot)ouders, familie, verzorgers niet met speltechnische
zaken;
•
Wij accepteren het gezag van de leiding van de teams, het bestuur of gedelegeerden
daarvan.
•
Wij vangen de nieuwe spelers, de tegenstanders op en begeleiden hen als goede
gastvrouw/gastheer;
•
Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;
•
Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.
•
Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag.
EERLIJKHEID:
•
Wij leven de regels van de K.N.V.B. na;
•
Jeugdcoördinator(en) delen de teams in overleg met trainers en leiders in en trekken
niemand voor.
•
Wij geven onze fouten toe, bijv. bij overtredingen, buitenspel, bal uit of bal achter.

BETROKKENHEID:
•
Teams ondersteunen andere teams bij spelersnood binnen de legale mogelijkheden;
•
Spelers melden zich tijdig bij leiders af voor wedstrijden en bij de trainer voor
trainingen.
•
Spreek elkaar aan, als er niet aan de gedragscode wordt gehouden, of meld het bij het
bestuur, trainer of begeleider.
•
Neem klachten serieus en help elkaar bij het zoeken naar passende oplossing.
SPORTIVITEIT:
•
Bij MVV'69 spelen wij volgens de regels van de K.N.V.B en accepteren wij de gevolgen
indien wij de regels overtreden;
•
De aanvoerder geeft de wedstrijdleiding en de tegenstander voor de wedstrijd een
hand. Wij bedanken de tegenstander na afloop van de wedstrijd, en geven de
scheidsrechter, grensrechters een hand en bedankt hen voor de leiding;
•
Wij geven geen kritiek op de wedstrijdleiding;
•
Spelers schelden niet op elkaar, de scheidsrechter, grensrechters, leiders en trainers;
•
(Groot)Ouders, familie en supporters ondersteunen op sportieve wijze de
spelers/speelsters;
•
Trainers en leiders coachen op sportieve en positieve manier.

Sancties
Het sanctiebeleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur van MVV'69.

SAMENGEVAT:
•
TOON ALTIJD RESPECT VOOR ELKAAR
•
VOETBALPLEZIER STAAT VOOROP
•
SPORTIVITEIT STAAT HOOG IN ONS VAANDEL
•
HOUDT ONZE ACCOMMODATIE NETJES

Iedereen die het terrein van MVV'69 betreed, of in verenigingsverband actief is accepteert
deze gedragscode.

Tevens dienen alle leden geen dingen in het verleden te hebben gedaan die
voorgestelde regels frustreren, zonder dit gemeld te hebben.
Het bestuur, jeugdbestuur, leiders, trainers en scheidsrechters dienen het te ondertekenen.
Ik accepteer deze gedragscode,
Naam:

Datum:
Handtekening.

