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1.0

VOORWOORD
In het Beleidsplan 2006 – 2011 van RKC WION is aangegeven dat het bestuur van RKC WION er grote
waarde aan hecht dat normen en waarden binnen de vereniging gehandhaafd blijven. Helaas heeft het
bestuur moeten constateren dat het steeds meer voorkomt dat leden zich niet houden aan gemaakte
afspraken en/of de in het algemeen van toepassing zijnde fatsoennormen overschrijden. Een
ontwikkeling die het bestuur van RKC WION zorgen baart. Daarom is besloten om deze ontwikkeling
een halt toe te roepen door middel van het opstellen van deze gedragscode. Door duidelijk aan te geven
wat wel en wat niet acceptabel is voor het bestuur zijn een aantal kaders neer gezet en een aantal regels
opgesteld waar ieder lid van RKC WION zich heeft te houden. Tegelijkertijd is ook aangegeven welke
sancties opgelegd worden indien deze regels worden overtreden.
Uiteraard betreurt het bestuur van RKC WION deze gang van zaken, maar ziet zich toch genoodzaakt
nu deze stappen te nemen om verdere escalatie te voorkomen. Het uiteindelijke resultaat moet zijn en
blijven een vereniging waar we zelf trots op zijn en de buitenwereld met respect naar kijkt. Wanneer
nodig zal dan ook niet geaarzeld worden om de benodigde sancties op te leggen.
Deze gedragscode kan als aanvulling op het huishoudelijk reglement beschouwd worden.

Mei 2006,
Het Bestuur van RKC WION
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2.0

ALGEMEEN GEDRAG VAN LEDEN EN SUPPORTERS.

2.1

Verwachtingen
Het bestuur van RKC WION verwacht van haar leden dat deze zich volgens algemeen aanvaarde en
geldende fatsoensnormen gedragen. Dit betekent dat het gedrag van onze leden zodanig is dat dit als
prettig en niet kwetsend wordt ervaren.
Vooral leden die in de senioren en de hoogste jeugdploegen spelen moeten zich ervan bewust zijn dat
zij voorbeeld gedrag moeten vertonen. Zij dienen als voorbeeld voor onze jeugdleden. Slecht voorbeeld
doet slecht volgen.
Het bestuur van RKC WION beseft terdege dat sport en emotie samengaan. Winst en verlies, voorspoed
en tegenslag, al deze zaken moeten verwerkt worden. Bij WION gebeurt dit echter op een professionele
wijze. En mocht je het ergens niet mee eens zijn, spreek dan degene aan die daar verantwoordelijk voor
is.

2.2

Gedragsregels
• Spelers, trainers en supporters van een tegenpartij evenals scheidsrechters/lijnrechters worden
met respect behandeld. Dus geen kwetsende opmerkingen, zangkoren enz. van zowel trainers,
reserves en supporters aan de zijlijn als van de in het veld staande spelers en speelsters.
• Spelers/speelster en technische staf behandelen elkaar eveneens met respect. Dus geen
onderlinge scheldpartijen voor, tijdens of na wedstrijden.
• Verlies accepteren we op een professionele wijze. Dus geen scheldpartijen, trappen tegen
palen, deuren, afrastering enz.
• We praten niet over elkaar, maar met elkaar. Indien we het met iemand niet eens zijn dan
spreken we dit naar elkaar uit, maar geen geklets achter iemands rug.

2.3

Sancties
Indien geconstateerd wordt dat een of meerdere leden afgeweken zijn van bovengenoemde regels
behoud het bestuur van RKC WION zich het recht voor om een sanctie op te leggen. De vorm en/of de
hoogte van de sanctie is afhankelijk van de aard en omvang van de overtreding. Enige voorbeelden van
overtredingen waarbij sancties opgelegd zullen worden:
• Wangedrag voor, tijdens of na een wedstrijd: 2 wedstrijden schorsing
• Verbaal wangedrag richting trainer of medespeler: 1 wedstrijd schorsing.
• Verbaal wangedrag van supporter: ontzegging van de toegang tot het complex van RKC
WION voor een bepaalde periode.
• Beschadiging van eigendommen van RKC WION als gevolg van wangedrag: reparatie of
vervangingskosten zijn voor rekening van de overtreder.
• Achterklap/stemmingmakerij: schriftelijke waarschuwing.
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3.0

CONTACT MET MEDIA

3.1

Verwachtingen
Een gevolg van het groeien van een vereniging en het spelen op een hoog niveau is ook dat de club in
de belangstelling komt van de media. Lokale omroepen, regionale en landelijk dag- en weekbladen
krijgen steeds meer belangstelling voor de gebeurtenissen binnen een club.
Indien leden van onze vereniging door de media worden benaderd voor het afgeven van een interview
verwacht het bestuur van RKC WION dat een dergelijke gelegenheid niet misbruikt wordt om het eigen
ongenoegen over zaken die op dat moment actueel zijn in de pers te ventileren. Media worden door
bestuur en leden van RKC WION enkel gebruikt om de PR van de vereniging te verbeteren.
Ongenoegen van welke aard of omvang wordt intern opgelost en niet naar buiten gebracht.

3.2

Gedragsregels
Leden en bestuur van RKC WION dienen zich aan de volgende richtlijnen te houden:
• Ongenoegen omtrent het algemeen beleid van RKC WION wordt met het bestuur besproken.
• Ongenoegen omtrent het technisch beleid wordt met wedstrijdzaken besproken.
• Ongenoegen omtrent het functioneren van een trainer/medespelers wordt met de bewuste
persoon of wedstrijdzaken besproken.
• Alle overige zaken welke niet aan de verwachtingen van een lid voldoen dienen ook met het
bestuur van RKC WION besproken te worden.

3.3

Sancties
Indien een lid bovengenoemde verwachtingen en/of gedragsregels overtreed behoud het bestuur van
RKC WION zich het recht voor de volgende sancties op te leggen:
• Bij het uiten van kritiek betreffende beleid, functioneren van trainers/bestuursleden/
medespelers en/of andere vormen van kritiek op het gevoerde beleid: 3 wedstrijden schorsing.
Voor niet spelende leden geld bij genoemde overtredingen kan de toegang tot het complex van
RKC WION voor bepaalde of zelfs voor onbepaalde tijd ontzegd worden.
• Indien een lid van RKC WION via de media de vereniging of een lid van de vereniging in
diskrediet brengt en/of het algemeen belang van de vereniging ernstige dan wel blijvende
schade toebrengt kan het bestuur over gaan tot royement van de betreffende persoon en/of het
ontzeggen van de toegang van het complex van RKC WION voor bepaalde of onbepaalde tijd.
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4.0

HET GEBRUIK VAN WEDSTRIJDKLEDING

4.1

Verwachtingen
Het bestuur van RKC WION hecht veel waarde aan de wijze waarop de vereniging zich profileert. Een
van de manieren waarop dit gebeurt, is de wijze waarop ploegen zich voor, tijdens en na wedstrijden
presenteren. In de statuten is aangegeven wat het standaardtenue van de vereniging is. De verwachting
van het bestuur is dat leden minimaal aan deze voorschriften voldoen.
Daarnaast zijn er ook ploegen die een shirtsponsor hebben of zelfs een complete set wedstrijdkleding,
trainingspakken, tassen, inschietshirts enz. ter beschikking hebben gekregen van een sponsor. Dit laatste
is voornamelijk van toepassing op de eerste selecties van de senioren en de junioren. Het bestuur
verwacht van haar leden dat deze ter beschikking gestelde kleding en toebehoren ook op de juiste wijze
gebruikt en toegepast worden en dat daarmee ook aangetoond wordt dat er waardering is voor onze
sponsors.

4.2

Gedragsregels
Voor het gebruik van wedstrijdkleding gelden de volgende gedragsregels:
• Indien deel uit gemaakt wordt van een ploeg zonder shirtsponsor dient de wedstrijdkleding te
voldoen aan de omschrijving in de statuten. Daarnaast dient deze schoon en in goede staat te
zijn.
• Indien deel uit gemaakt wordt van een ploeg met shirtsponsor dient de gehele ploeg, inclusief
invallers, tijdens de wedstrijd deze sponsorshirts te dragen. Ook deze kleding dient schoon en
verzorgd te zijn.
• Indien deel uit gemaakt wordt van een ploeg met kledingsponsor inclusief trainingspakken,
tassen enz. dienen spelers voor aanvang van de wedstrijd de ter beschikking gestelde
trainingspakken en inschietshirts te dragen. Tijdens de wedstrijd dient de gehele ploeg,
inclusief invallers, de sponsorshirts te dragen. Tassen dienen tijdens de wedstrijd zodanig
opgesteld worden dat het sponsorlogo duidelijk zichtbaar is. Ook hier geldt dat alle ter
beschikking gestelde kleding en andere toebehoren schoon en verzorgd zijn.
• Wedstrijdkleding, trainingspakken en inschietshirtjes mogen alleen voor, tijdens en na
wedstrijden gebruikt worden. Kleding voor trainingen dient door spelers/speelsters zelf
verzorgd te worden.

4.3

Sancties
Indien spelers zich niet aan bovengenoemde verwachtingen en gedragsregels houden, kan het bestuur de
volgende sancties opleggen:
• Bij het niet dragen van de voorgeschreven kleding een schriftelijke waarschuwing.
• Bij herhaaldelijke overtreding een schorsing. De hoogte ter beoordeling van het bestuur van
RKC WION.
• Bij verlies van kleding en/of overig ter beschikking gestelde spullen komen de kosten voor
vervanging voor rekening van de desbetreffende speler/speelster.
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5.0

HET INVULLEN VAN KANTINEDIENSTEN

5.1

Verwachtingen.
RKC WION is sterk afhankelijk van de inkomsten uit de kantine. Om deze zo optimaal mogelijk te
laten draaien, maakt de kantine commissie gebruik van de inzet van leden. Per toerbeurt worden leden
aangewezen voor het vervullen van een kantinedienst. Deze dienst bestaat normaal gesproken uit een
dagdeel (9.00 tot 13.00 uur of 13.00 tot 17.00 uur). Het bestuur van RKC verwacht dat ieder lid het
belang van een goed draaiende kantine voor de vereniging inziet en deze inspanningsverplichting naar
behoren vervult.

5.2

Gedragsregels.
• De Kantinecommissie maakt een rooster waar leden op persoonlijke titel worden aangewezen
voor het draaien van een kantinedienst. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
het speelschema van de eigen ploeg.
• Indien iemand niet in staat is om op het aangewezen tijdstip de dienst te draaien heeft hij/zij de
verplichting om een vervanger te regelen. Dit kan door het ruilen van diensten of vervanging
door derden. Elke wijziging van het rooster dient bij een vertegenwoordiger van de
Kantinecommissie doorgegeven te worden.

5.3

Sancties.
• Indien iemand verzuimt een vervanger te regelen en zonder meer wegblijft, zullen de volgende
sancties opgelegd worden:
1 Bij eerste maal een boete van € 5,2 Bij tweede maal een boete van € 10,3 Bij derde maal een wedstrijd schorsing.
4 Bij meer dan driemaal weg blijven zal het bestuur een sanctie bepalen.
• De Kantinecommissie zal een administratie bijhouden van wie wel en wie niet zich aan de
gemaakte afspraken houd. Periodiek zal een rapportage aan het Bestuur uitgebracht worden.
• Het bestuur zal iemand aanwijzen die gedurende het seizoen de boetes zal innen. Indien een
opgelegde boete niet binnen twee weken is betaald zal automatisch de straf verhoogd worden
naar de volgende trede in het sanctiebeleid.
• Het geïnde bedrag aan boetes zal aan het einde van het seizoen gebruikt worden om de
jaarlijkse “Vrijwilligersdag” te financieren. Onder vrijwilligers van RKC WION worden
leden/niet-leden/ouders verstaan die zich gedurende het gehele seizoen structureel voor de
vereniging hebben ingezet als bijvoorbeeld lid van een van de commissies, trainer/coach of op
andere terreinen.
• Opgelegde boetes worden aan het einde van het seizoen niet kwijtgescholden, maar tellen mee
in het volgende seizoen.
Opmerking: Indien iemand kantinedienst heeft, maar door wedstrijdzaken verzocht wordt in te vallen,
gaat het korfbal altijd boven de kantine. In deze gevallen zal de kantinecommissie voor vervanging
zorgen.
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6.0

TEN SLOTTE
WION wil een professionele organisatie zijn. Daarbij behoort ook professioneel gedrag van haar leden.
Als aanvulling op de in voorgaande hoofdstukken omschreven gedragsregels worden hier nog een
aantal eenvoudige doch logische zaken genoemd die we als bestuur van RKC WION nogmaals onder de
aandacht willen brengen:

6.1

Gebruik van materialen
• Behandel de materialen en overige spullen van WION alsof het van jezelf is. Dus ga er
normaal mee om en gebruik het enkel waarvoor het bestemd is.
• Ruim na afloop van een training of wedstrijd de gebruikte materialen op en zorg dat ze weer op
de plaats komen waar ze thuis horen.

6.2

Gebruik van de accommodatie
• Ruim na afloop van het nuttigen van een consumptie in de kantine even op. Flessen en kopjes
retour naar de bar en afval in de daartoe bestemde afvalbakken. Dit geldt uiteraard ook voor het
gebruik van consumpties op het terras en langs het veld.
• Laat kleedkamers schoon en opgeruimd achter.

6.3

Gebruik van alcohol
• Ga verstandig om met alcohol. Ken je grenzen en weet wat de gevolgen van overmatig alcohol
gebruik zijn.

6.4

Roken
•

6.5

RKC WION heeft een streng rookbeleid. Binnen de kantine en de sporthal mag niet gerookt
worden. Alleen buiten kan gerookt worden. Verzoek daarbij is om het terras en entree van de
kantine schoon te houden.

Gebruik van drugs
• Gebruik of verspreiding van welke vorm van drugs is ten strengste verboden. Indien
overtreding van deze regel wordt geconstateerd, zal de overtreder direct geroyeerd worden en
zonodig aangifte bij politie gedaan worden.
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