SPORTVERENIGING PHOENIX TE ZOETERMEER
OPGERICHT 15 JUNI 1921
Gedragsreglement en huisregels
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2021
Ingangsdatum: 1 februari 2021

Paragraaf 1

Inleiding

Bij SV Phoenix willen we naast een sportieve en gezellige vereniging, ook een veilige vereniging zijn
voor al onze leden.Op ons complex en in andere gemeentelijke accommodaties spelen we vooral
korfbal, maar we hebben ook Kombifit, klaverjas, en jeu-de-boulesleden. Onze korfballeden vormen
samen senioren- en jeugdploegen, die uitkomen in zowel het wedstrijdkorfbal als het breedtekorfbal.
Phoenix is een echte familievereniging waar sportieve prestaties en gezelligheid hand in hand gaan
en iedereen met open armen wordt ontvangen.

Paragraaf 2

Veilig Sportklimaat

Bij Phoenix vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Daarom
werken we aan een veilig sportklimaat. Zo hebben wij:
•
•
•
•

Een vertrouwenspersoon bij wie je altijd terecht kunt. De gegevens treft u aan op onze
website www.svphoenix.nl.
Gedrags- en huisregels gebaseerd op de regels van het NOC/NSF voor sporters, begeleiders
(coaches, trainers en scheidsrechters) en bestuurders. Deze regels zijn via de website
www.svphoenix.nl voor iedereen inzichtelijk.
Voor het bestuur, onze trainers en coaches, maar ook de begeleiding van het zomerkamp
vragen wij een VOG aan. Leden zijn op de hoogte van onze gedragscode en huisregels.
Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

De gedrags- en huisregels gelden niet alleen voor de eigen leden, maar zijn ook van toepassing op
toeschouwers en gasten. Ze zijn van toepassing op het eigen veld, in de zaal en in het clubhuis, maar
ook tijdens uitwedstrijden, toernooien enz.
Uitgangspunt is dat deze regels voor eenieder logisch zijn en worden nageleefd. Het betreft tenslotte
voor een groot deel normale omgangsvormen. Het vastleggen van de gedrags- en de huisregels van
Phoenix moet dan ook gezien worden als een reminder en communicatiemiddel van ons allemaal en
geeft weer:
1) wat wij als vereniging vanzelfsprekend vinden
2) dat wij eenieder die zich niet volgens deze regels gedraagt, hierop aanspreken.
Het bestuur is het formele orgaan dat deze regels vaststelt, maar de regels worden gevormd door alle
leden van Phoenix. Immers Phoenix dat zijn wij. Als je dus van mening bent dat er aanpassingen in de
regels moeten worden aangebracht laat dit dan aan het bestuur weten.
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Paragraaf 3

De respectievelijke groepen

1. De sporter
Hoe goed we ook ons best doen om een veilig sport klimaat te creëren, soms gebeurt er iets dat tegen
je gevoel of je normen en waarden ingaat. Binnen de vereniging vinden we het belangrijk dat we daar
met elkaar in alle openheid over kunnen praten. Lukt dat niet, dan kun je altijd om hulp vragen,
bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij de vertrouwenspersoon
van de vereniging (zie website www.svphoenix.nl) en het vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF (via
telefoonnummer 0900-20255900). Meldt het ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen.
Respect
We hebben respect voor de tegenstander(s), teamgenoten, scheidsrechter, trainers, toeschouwers en
ieder ander. Bij SV Phoenix vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan
zijn. Grof taalgebruik en geweld wordt niet getolereerd.

Afspraak is Afspraak
Korfbal is een teamsport. Wees je ervan bewust dat jouw gedrag effect heeft op het team en andere
teamleden. Kom op tijd, meld je (tijdig) af voor trainingen en wedstrijden, luister naar instructies en
houd je aan de regels.
Pesten en discrimineren
Binnen de vereniging heten we iedereen welkom en maken we geen onderscheid naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond,
leeftijd of andere kenmerken. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende
opmerkingen en gedragingen.
Contact
Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
Alcohol
Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18. Een legitimatiebewijs kan altijd gevraagd
worden. Drink met mate en drink niet als je nog moet rijden.
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2. Trainer, coach of begeleider
Trainers, Coaches en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het creëren van een sociale en veilige
omgeving en zorgen dat niemand buitengesloten wordt. De trainer/coach of andere begeleider
vertonen ten alle tijden voorbeeldgedrag.
Regels
Het is belangrijk dat trainers coaches en begeleiders op de hoogte zijn van de (spel)regels. Vanuit de
vereniging worden hiervoor informatie avonden gehouden en wordt via de website svphoenix.nl, per
mail of via app groepen gecommuniceerd over gewijzigde (spel)regels en afspraken. Trainers,
coaches en begeleiders zorgen ervoor dat ze op de hoogte zijn van de regels en richtlijnen én passen
ze ook toe. Zij lichten sporters actief voor over de regels en zien toe op de naleving van de
reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. Indien nodig spreken ze anderen
hierop aan.
Gedrag
Trainers, coaches en begeleiders gaan met respect om met de sporters. Kleedkamers en de douche
worden alleen betreden na uitdrukkelijke toestemming van spe(e)l(st)ers.
Elke vorm van (machts)misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en - misbruik zijn verboden.
Pesten en discrimineren
Trainers, coaches en begeleiders onthouden zich van discriminerende, kleinerende, seksueel getinte
of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Zij zien erop toe dat ook sporters, toeschouwers en
andere bezoekers zich hiervan onthouden.
Signalen
Wij vragen aan trainers, coaches en begeleiders waakzaam en alert zijn op signalen (huiselijk geweld,
misbruik, pesten en/of discriminatie). Aarzel niet om zaken te bespreken of signalen door te geven aan
het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met het vertrouwenspunt
sport.
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3. Functionarissen (bestuurders, commissieleden niet zijnde sporters):
Bestuurders en commissieleden zijn verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving en een
sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Zij handelen altijd in het
belang van de vereniging en de leden.
Communicatie
Bestuurders en commissieleden handelen zo transparant mogelijk. Leggen verantwoording af en
geven, gevraagd en ongevraagd, inzicht in het handelen en de beweegredenen en communiceren
daarover.
Het bestuur en commissieleden vertonen voorbeeldgedrag. Zij gedragen zich hoffelijk en respectvol
en onthouden zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
Afspraken
Bestuurders en commissieleden houden zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en
besluiten van de nationale bond, en afspraken. Zij onderschrijven de gedragsregels, dragen deze
actief uit en spreken, indien nodig, anderen hierop aan.
Bestuurders en commissieleden gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde informatie en
gebruiken deze niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen.
Integriteit
Bestuurders en commissieleden handelen met respect en stellen gelijke behandeling voorop.
Belangen worden op een correcte wijze gewogen. (Bestuurs)besluiten worden zo goed mogelijk
onderbouwd en vastgelegd.
Bestuurders en commissieleden vervullen geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met de
functie en gaan geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met de functie. Zij nemen geen
geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Zij geven uit hoofde
van de functie geen geschenken of bieden geen diensten aan van een waarde van meer dan € 50,=
en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Geschenken en giften van meer dan € 25,=
euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven worden gemeld bij het bestuur.
Regels
Bestuurders en commissieleden zijn verantwoordelijk voor het (laten) opstellen en de correcte
inbedding van gedrags- en spelregels en voorschriften die dienen om de sporter een veilige omgeving
te bieden waar iedereen zich thuis voelt. Zij zorgen dat deze voor iedereen bekend en inzichtelijk zijn
en zien toe op naleving van de regels.
Signalen
Bestuurders en commissieleden spannen zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken
en te houden. Zij zorgen voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/
of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleren het melden van ongewenst gedrag en treden adequaat op
tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.
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Paragraaf 4

De accommodatie

Clubhuis
-

-

Er is een reglement voor de exploitatie van het clubgebouw waarin de afspraken zijn
vastgelegd ten aanzien van het openen en sluiten, hoe de barbezetting is geregeld, hoe
omgegaan wordt met het schenken van alcoholische dranken en de openingstijden. Het
reglement is beschikbaar op de website (www.svphoenix.nl, onder vereniging, reglementen en
statuten)
Tassen worden geplaatst in de daarvoor bestemde rekken in de hal te plaatsen;
Consumpties in serviesgoed worden alleen in de kantine genuttigd en niet in de kleedkamers
of op het veld/in de zaal;
Papieren of plastic verpakking van consumpties worden in de prullenbakken gegooid;
Het meubilair in de kantine laten staan en niet mee het veld opnemen.
Bij het afsluiten van de accommodatie helpen de laatste gasten de bardienst met opruimen:
afvalbakken legen, tafels schoonmaken, op zaterdag stoelen stapelen, vloer aanvegen;
In verband met de veiligheid verlaat de bardienst samen met de laatste gasten het pand;
Als de WIFI gebruikt wordt, dan wordt alleen naar content gezocht en gekeken die voldoet aan
de normen en waarden die mede voortvloeien uit de gedragsregeles.

Gebruik veld en sporthal
-

Gebruik is alleen toegestaan voor verenigingsactiviteiten (trainingen, wedstrijden enz.);
Voor gebruik voor andere doeleinden wordt toestemming gevraagd aan het bestuur;
Men houdt zich aan de aanwijzingen die door de veld-, zaalwacht en/of beheerder van de
sporthal worden gegeven;

Deelname training/wedstrijden.
-

-

Tijdens wedstrijden op het veld en in de sporthal is het toegestaan om langs de lijn warm te
lopen, niet toegestaan is het om met de bal te spelen/schieten;
Een speler die niet aan een wedstrijd kan deelnemen, moet minstens de donderdagavond
voor het weekend waarin gespeeld wordt het wedstrijdsecretariaat en/of de aanvoerder en/of
coach hiervan in kennis stellen;
Bij plotselinge ziekte of verhindering, dient zo spoedig mogelijk het wedstrijdsecretariaat en/of
de aanvoerder te worden geïnformeerd;
Een speler die niet kan trainen geeft dit, inclusief reden, zo spoedig mogelijk aan de trainer
door;
Tijdens wedstrijden dienen de spelers het verenigingstenue te dragen waarbij het shirt, indien
mogelijk in verband met de lengte, in de broek of het rokje moet;
Bij thuiswedstrijden zijn de spelers minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd op/in
de accommodatie aanwezig en bij uitwedstrijden zijn de spelers ten minste vijf minuten voor
vertrek op het afgesproken vertrekpunt aanwezig of zo laat als door de coach van het team
wordt aangegeven;
Bij uitwedstrijden wordt de reis zoveel als mogelijk gezamenlijk ondernomen. Als een speler
niet komt verzamelen, moet de aanvoerder en/of coach hiervan tijdig op de hoogte worden
gesteld.
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Materiaal
-

Na thuiswedstrijden en trainingen dient het gebruikte materiaal ordelijk te worden opgeruimd
op de daarvoor bestemde plaats;
Schade aan of verlies van ballen en materiaal moet onmiddellijk gemeld worden aan het
klusteam. (zie Phoenixsite);

Kleedkamers
-

Het laatste team dat gebruik maakt van een kleedkamer in de eigen accommodatie zorgt
ervoor dat de kleedkamer na de wedstrijd of training veeg -/trekkerschoon achter gelaten
wordt (inclusief het douchegedeelte en het toilet);
Bij uitwedstrijden worden de kleedkamers netjes achtergelaten;
Kom je van het veld, dan eerst buiten de schoenen van het vuil ontdoen;

Paragraaf 5

Overige bepalingen

Algemeen
-

Bij een ongeval met lichamelijk letsel of materiële schade op weg naar, tijdens of op de
terugweg van een korfbalevenement dient men zo mogelijk binnen 24 uur hiervan bericht te
geven aan de secretaris van de vereniging of een ander bestuurslid;
Bij verhuizing dient men onder vermelding van het nieuwe adres, zo spoedig mogelijk opgave
te doen aan de ledenadministratie;
Leden vanaf het moment dat zij op 1 juli van een jaar de leeftijd van 15 jaar of ouder hebben,
komen in beginsel naar de Algemene Vergaderingen. Bij verhindering hiervan dient de
secretaris voor de betreffende vergadering te worden geïnformeerd.
Ouders van leden jonger dan 15 jaar zijn van harte uitgenodigd om de Algemene
Vergaderingen bij te wonen.

Sancties
Het bestuur kan sancties opleggen aan diegenen die niet voldoen aan de vermelde gedragscode en
huisregels. De sancties kunnen bestaan uit:
• Berisping;
• Uitsluiting van wedstrijden;
• Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten;
• Royement;
Per geval zal door het bestuur worden beoordeeld of en zo ja welke sanctie toepasselijk is op de
ontstane situatie.
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Paragraaf 7

Slotopmerking

De gedragsregels zijn er om met elkaar een gezellige, sportieve en veilige omgeving te creëren waarin
iedereen zich vrij voelt en zichzelf kan zijn. Dat doen we met elkaar. Immers Phoenix dat zijn wij! Dat
betekent dat als je het niet eens bent met een van de regels, of misschien iets mist, je dit aan kunt
geven aan een van de bestuursleden.
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