Handbalvereniging Blue Stars
opgericht 20 augustus 1939

Gedragsregels
De Doelstelling
In sport lopen de emoties vaak hoog op en gelden andere regels en gewoontes dan in andere
geleidingen van de samenleving. In combinatie met de lichamelijkheid van de sport, vormt dit soms
bedreigende situaties. Onplezierige gevoelens door onsportiviteit, agressiviteit of intimidatie komen
helaas in de sport voor. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedereen die in de sport
betrokken is om te werken aan de verantwoorde sport.
Ook HV Blue Stars heeft daarin haar verantwoordelijkheid en het bestuur acht het daarom gewenst
om gedragsregels op te stellen. Op het eerste gezicht misschien wat overbodig; velen zullen de
inhoud waarschijnlijk al als vanzelfsprekend ervaren. Toch is het nuttig ongeschreven regels tot
geschreven regels te maken. Ieder weet hierdoor wat ze van elkaar mogen en kunnen verwachten,
weet dat men op elkaar kan rekenen en dat men elkaar in voorkomende situaties hierop kan
aanspreken.
Zo kun je als vereniging de voorwaarden scheppen waarin het voor iedereen gemakkelijker en
vanzelfsprekender wordt om aan sportief gedrag mee te werken. Meer sportiviteit zorgt voor meer
plezier en een veilig gevoel bij het sporten, niet alleen voor de sporters zelf, maar ook voor de andere
betrokkenen. Het kan daardoor ook zorgen voor werving en behoud van leden, sponsors en
vrijwilligers.
Het is vanzelfsprekend dat de gedragsregels op de leden en op een ieder die bij HV Blue stars is
betrokken, van toepassing zijn.
Algemene gedragsregels:
• Betaal de contributie op tijd.
• Pesten is bij onze vereniging uit den boze, zo ook vandalisme.
• Ieder lid van de vereniging moet zich bewust zijn van zijn/haar voorbeeldfunctie.
• De vereniging is niet aansprakelijk voor geleden schade in welke vorm dan ook.
• Ieder lid van de vereniging conformeert zich aan de hier omschreven gedragsregels.
• Een senior lid dient bereid te zijn om eenvoudige verenigingstaken te verrichten.
• Gedraag je bij iedere andere vereniging als een waardig lid van HV Blue Stars.
• Iedere aan verenigingseigendommen toegebrachte schade wordt door het bestuur verhaald op de
veroorzaker.
• Bij wangedrag spreken leden elkaar wederzijds aan en melden dit in voorkomende gevallen ook
aan de T.C. en/of bestuur.
• Het bestuur behoudt zich het recht voor om, naast de bepalingen van het N.H.V. aanvullende
sancties op te leggen.
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Specifieke gedragsregels:
Ten aanzien van ons complex en gehuurde zalen:
• Houd het schoon! Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• Houd in- en uitgangen vrij voor ambulances en brandweer.
• Auto’s, (brom)fietsen en scooters dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.
Ten aanzien van de kleedkamers:
• Omkleden vindt plaats in de kleedkamer.
• Het douchen na de wedstrijd/training is wel zo fris.
• Roken is in elke sportzaal verboden.
• Afval (tape, bekertjes etc.) dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. •
Het is aan niet-leden, m.u.v. de ouders/begeleiders/scheidsrechters van jeugdleden, niet
toegestaan de kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden te betreden.
• Iedereen dient zich te houden aan de indeling van de kleedkamers.
• Laat geen waardevolle spullen achter! Neem de sporttas met kleren etc. mee naar de zaal en zet
deze bij elkaar aan de kantzijde.
• De kleedkamers dienen altijd opgeruimd en afgesloten achtergelaten te worden, de douches
dienen te worden uitgedraaid.
• Coaches, trainers, ouders en begeleiders zien hierop toe.
Ten aanzien van training en wedstrijden:
• Een ieder behoort tijdig voor een training of wedstrijd aanwezig te zijn.
• Wanneer je niet kunt trainen, meld je dan tijdig af bij de trainer.
• Indien je niet kunt handballen ben je verplicht je vroegtijdig af te melden bij je coach of
contactpersoon.
• Om knelpunten te voorkomen dienen wedstrijden op tijd te beginnen, anders komt het laatste
team in de problemen wanneer er na de handbal nog een andere sport is.
• Er wordt getraind in sportkleding en zaalschoenen.
• HV Blue Stars zorgt voor wedstrijdkleding (shirt en broek)
• De verantwoordelijkheid van de trainer stopt na afloop van de training/wedstrijd (dus bij verlaten
van de zaal)
• Tijdens wedstrijden en trainingen zijn alleen mensen in de zaal aanwezig, welke daadwerkelijk in
de zaal moeten wezen, overige publiek kan plaatsnemen op de tribune.
Ten aanzien van het gedrag op en rond het veld:
• Ongepast taalgebruik is niet toegestaan. Onder ongepast taalgebruik wordt verstaan overmatig
vloeken, her verbaal smijten met verschillende lichaamsdelen en het gebruik van
ziekteverwensingen.
• De nadruk ligt op sportief spel, opzettelijk grove overtredingen worden bestraft met een boete of
een schorsing.
• Aanwijzingen van de trainer/coach dienen opgevolgd te worden.
• Respecteer iedere beslissing van de scheidsrechter, ook als je denkt dat die onjuist is.
• De coach/trainer corrigeert onjuist gedrag van spelers; hij/zij wijst ze er op en zet aan tot
verandering.
• Als lid van onze vereniging spreken we elkaar aan op ongepast taalgebruik of wangedrag.
• Blijf altijd sportief, ook bij verlies. Wordt niet boos, volgende keer beter.
Opzeggen lidmaatschap:
Bij het opzeggen van het lidmaatschap via het secretariaat dienen alle verenigingseigendommen te
worden ingeleverd. Bij in gebreke blijven wordt de opzegging niet gehonoreerd en blijf je contributie
plichtig totdat alle in je bezit zijnde verenigingseigendommen terug zijn.
Gedragsregels HV Blue Stars
eigenaar
Versie
Volgnummer

Pagina 2 van 2
HV Bluestars
1.0 (2019)
01-2019

Naam document

Algmeen regelement

auteur

Het Bestuur

eigenaar
Versie
Volgnummer

HV Bluestars
1.0 (2019)
01-2019

Naam document

Algmeen regelement

auteur

Het Bestuur

