SPORTCLUB

Voetbalvereniging “Sportclub Brummen”

BRUMMEN

Sportpark “De Hazenberg”

19

12

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
in 2012

SPORTCLUB BRUMMEN
Gedragscode ongewenst gedrag
Inleiding
Sportclub Brummen wil een vereniging zijn waar leden, ouders en bezoekers zich op hun gemak
kunnen voelen en waar een veilige en respectvolle sfeer heerst.
Ongewenst gedrag kan worden omschreven als gedrag dat respectloos en intimiderend is ten opzichte
van elkaar en ten opzichte van derden. Dit zowel in woord, gebaar als in daad. Tevens wordt
daaronder verstaan agressief en racistisch gedrag. Tenslotte verstaan wij onder ongewenst gedrag
ook het misbruik maken van sociale media om iemand te pesten of zwart te maken.
Over het algemeen is er gelukkig bij onze vereniging weinig sprake van ongewenst gedrag door leden
en/of ouders van jeugdleden.
Niettemin is er soms sprake van gedrag dat in feite niet door de beugel kan.
In het vervolg van deze notitie wordt aangegeven hoe daar in voorkomende gevallen mee wordt
omgegaan, wetend dat dit niet altijd makkelijk zal zijn.

Hoe met ongewenst gedrag om te gaan?
Tracht in alle gevallen waarin je merkt dat er sprake is van ongewenst gedrag in gesprek te gaan met
degene die zich ongewenst gedraagt.
Als dat niet helpt dan gelden de volgende ‘regels’:
1. Wanneer je (als lid, als bestuurslid of als ouder) ongewenst gedrag waarneemt, is het van belang
om daar zo snel mogelijk op te reageren door op een respectvolle wijze de desbetreffende persoon
of personen direct aan te spreken. Het is vaak helpend als je dit samen met iemand anders doet.
2. Mocht dit helpen, vergeet dan niet de desbetreffende persoon/personen ook te bedanken voor hun
positieve reactie.
3. Mocht het aanspreken niet helpen en dreigt escalatie, trek je dan terug uit het gesprek en meldt het
incident bij een bestuurslid.

Gedrag van de tegenstander
Mocht er door het gedrag van de tegenstander een dreigende situatie ontstaan, dan wordt door de
aanvoerder in samenspraak met de leider van het desbetreffende elftal de scheidsrechter verzocht de
wedstrijd stil te leggen en een afkoelingsperiode in te lassen. In die afkoelingsperiode overlegt de
scheidsrechter met de wedstrijdcoördinator en de beide aanvoerders hoe de wedstrijd te vervolgen.
Mocht de scheidsrechter niet bereid zijn de wedstrijd stil te leggen voor een afkoelingsperiode dan is
het in het uiterste geval toegestaan om zelf als team van het veld te gaan en de scheidsrechter te
verzoeken een afkoelingsperiode in te stellen.
In die situatie neemt de aanvoerder contact op met de wedstrijdcoördinator van Sportclub Brummen
om te overleggen welke stappen in die situatie moeten worden genomen.
Blijft de situatie naar de mening van de aanvoerder en de wedstrijdcoördinator van Sportclub Brummen
dreigend en is de scheidsrechter van mening dat de wedstrijd doorgang moet vinden, dan is het team bij
monde van de aanvoerder, naar de mening van het bestuur, gerechtigd het veld te verlaten en zal er een
uitgebreid en gemotiveerd verslag gedaan worden naar de KNVB.
In een dergelijke situatie zal een eventuele boete opgelegd door de KNVB niet aan het desbetreffende
team in rekening worden gebracht.
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Gedrag van de ouders
Soms passeert het dat ouders langs de lijn, in hun enthousiasme om hun zoon/dochter aan te
moedigen, taal gebruiken die als ongewenst kan worden gekenmerkt. Dan wordt die ouder daarop
respectvol aangesproken.
Mocht dit niet helpen, dan gelden de regels zoals opgenomen in deze gedragscode.

Gedrag als gevolg van alcoholgebruik
Ongewenst gedrag kan ook het gevolg zijn van overmatig drankgebruik. In dat geval wordt door de
personen van de dienstdoende kantinedienst geen alcohol meer verstrekt aan de desbetreffende
persoon/personen.
Overigens wordt aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar geen alcohol verkocht.
Ons alcoholbeleid is hierin volstrekt leidend.
Ook wordt erop toegezien (door ieder lid van de vereniging en dus ook door bestuursleden) dat buiten
het terras geen alcohol wordt genuttigd. Op het terras is dit alleen toegestaan in plastic bekers.
In geval van een uitwedstrijd van een (jeugd) elftal is het ongepast om alcoholhoudende dranken mee
te nemen naar de locatie van de uitwedstrijd. De leider van het desbetreffende team wordt geacht
daarop toe te zien.

Afsteken van vuurwerk niet toegestaan
Het afsteken van vuurwerk tijdens een wedstrijd is niet toegestaan. Indien dat
toch gebeurt, zullen de eventuele kosten/boetes die het gevolg zijn van het
afgestoken vuurwerk worden verhaald op degene die het vuurwerk heeft afgestoken.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Van vrijwilligers die met jeugd van Sportclub Brummen omgaan wordt een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) gevraagd. Deze verklaring kan als vrijwilliger van onze vereniging gratis worden
aangevraagd. Het initiatief voor het aanvragen van een VOG komt vanuit de vereniging. De VOG
levert een bijdrage om op een respectvolle manier met onze jeugd om te gaan.

Niet roken langs de lijn in sporttenue
Roken langs de lijn in sporttenue van Sportclub Brummen is ongepast en geeft een verkeerd
voorbeeld voor onze jeugd.

Geen financiële beloning voor een gescoord doelpunt
Voetbal is een teamsport en daarin past het niet om spelers financieel te belonen voor een gescoord
doelpunt. Neem daarom stelling tegen ouders die hun kind op deze wijze belonen.

Waardeer de scheidsrechter
Ook de scheidsrechters die bij Sportclub Brummen wedstrijden leiden doen dat voor hun plezier en
zien het als een uitdaging om twee teams op een sportieve manier en volgens de regels van de KNVB
te laten voetballen. Zij hebben daar een opleiding voor gevolgd en het is niet hun werk. Voor hen is het
een hobby waarvoor zij erg hun best doen om die hobby zo goed mogelijk te beoefenen. Zowel in als
buiten het veld geldt: waardeer de scheidsrechter, accepteer en respecteer zijn leiding in de wedstrijd.

Bespreek deze gedragscode in het team
Ook voor de gedragscode ongewenst gedrag geldt dat deze periodiek onderwerp van gesprek moet
zijn in ieder team. Een ieder wordt dan weer even doordrongen van de manier hoe wij bij Sportclub
Brummen met elkaar willen omgaan. Het begin van een nieuw seizoen is daarom een mooie
gelegenheid om in een teambespreking of in een bespreking met ouders deze gedragscode
ongewenst gedrag aan de orde te stellen.
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Sancties
Natuurlijk gaan wij er vanuit dat de beschreven gedragsregels door onze leden en ouders van leden
worden nageleefd.
Desondanks kan het gebeuren dat dit niet het geval is.
In zo’n geval is het dan nodig om maatregelen te nemen ter voorkoming van herhaling dan wel
verergering van het ongewenste gedrag.
Deze maatregelen bestaan in de verschillende situaties uit de volgende sancties:
1. Bij een melding van ongewenst gedrag aan het bestuur wordt allereerst de melding op juistheid
onderzocht.
2. Is er sprake van ongewenst gedrag, dan zal het bestuur met de desbetreffende persoon/personen
in gesprek gaan en duidelijk maken dat dergelijk gedrag niet geaccepteerd wordt binnen onze
vereniging. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat herhaling van het ongewenste gedrag niet zonder
maatregelen zal blijven.
3. Wordt het ongewenste gedrag desondanks toch herhaald door de desbetreffende
persoon/personen, dan wordt hieraan door het bestuur een officiële waarschuwing verbonden.
4. Wordt ook deze officiële waarschuwing genegeerd met opnieuw ongewenst gedrag dan wordt
deze persoon de toegang tot De Hazenberg ontzegd gedurende 4 weken.
5. Mocht vervolgens het ongewenste gedrag door de desbetreffende persoon/personen zich na 4 weken
ontzegging toch weer herhalen, dan vindt schorsing plaats voor de periode van 1 jaar.
6. Mocht ook deze sanctie niet tot het achterwege laten van het ongewenste gedrag leiden, dan wordt
het lidmaatschap van de vereniging aan de desbetreffende persoon/personen ontnomen.
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