GEDRAGSCODES VOOR LEDEN RED GIANTS
Hieronder vinden jullie een overzicht van gedragscodes waaraan alle leden van basketballvereniging Red Giants zich
moeten houden. Er kan daarbij onderscheid gemaakt worden tussen:
•
Gedragscodes t.o.v. elkaar, de trainers en de overige leden van de vereniging;
•
Gedragscodes training;
•
Gedragscodes wedstrijd/toernooi.
Uit het “Red Giants Jeugdplan en Regels”:

Verhinderd zijn:
Er zijn natuurlijk 1001 redenen te bedenken om verhinderd te zijn. Hierbij toch een aantal redenen en standpunten van
onze vereniging uitgelicht:
•
Te veel huiswerk: Dit zien wij als vereniging géén goede reden om af te zeggen. De wedstrijden en trainingen
staan aan het begin van het seizoen vast. De medespelers/speelster rekenen op de komst van jou. En huiswerk
wordt normaliter van te voren meegedeeld door de leerkrachten. Door huiswerk beter in te plannen hoeft men
bijna nooit een training te missen.
•
Slechte cijfers halen op school: Dit zien wij als vereniging wel een goede reden om af te zeggen. Dit moet echter
altijd wel in overleg gaan met de trainer/coach. Beter is gedurende een langere periode een aantal trainingen
en/of wedstrijden missen.

Gedragscodes t.o.v. elkaar, trainers en de rest van de vereniging
1.

2.
3.
4.
5.

Iemand die verhinderd is van trainen of wedstrijd meldt zich altijd af bij de trainer. Onder verhinderd zijn valt:
Ziekte of onvoorziene school en/of familie omstandigheden. Onder verhinderd zijn valt niet: Normaal schoolwerk,
verjaardagen familieleden, uitgaan, en werken. Verhinderd zijn voor wedstrijden moet een dag van te voren
aangegeven worden, zodat er eventueel een vervanger geregeld kan worden;
Basketball is een teamsport en daarom dient iedereen hierbij betrokken te worden zonder onderscheid;
Basketball is een teamsport, een prestatie wordt geleverd door het hele team. Besef dat jouw actie invloed kan
hebben op jouw team of zelfs de vereniging;
Grof taalgebruik of vloeken wordt niet geaccepteerd (geldt ook voor trainers);
Club taken moeten door het hele team uitgevoerd worden.

Gedragscodes training
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Iedere speler is op het tijdstip dat de training begint omgekleed in de zaal aanwezig;
Iedere speler helpt mee met opzetten van baskets en opruimen van veld, ballen, banken etc.;
Iedere speler stopt met dribbelen of schieten als trainer praat;
Iedere speler luistert aandachtig naar de trainer tijdens het uitleggen van een oefening of nabeschouwing van
een wedstrijd;
Iedere speler krijgt regelmatig een korte drinkpauze. Na de drinkpauze voegt elke speler zich bij de trainer voor
het vervolg van de training;
Iedere speler behoort de volledige aandacht bij de oefening te houden;
Iedere speler moet in elke oefening betrokken worden;
Iedere speler wordt aangeraden om te douchen na een training;
Iedere speler dient de kleedkamer netjes achter te laten;
Iedere speler zal dezelfde regels in acht nemen m.b.t. de omgeving van de sporthal en de kantine.

Gedragscodes wedstrijd
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Iedere speler is 5 minuten voor de vertrektijd op de afgesproken vertrekplaats aanwezig, zodat er daadwerkelijk
op tijd vertrokken kan worden;
Iedere speler is minimaal 30 minuten voor aanvang van een thuiswedstrijd aanwezig in de sporthal;
Iedere speler is een kwartier voor het begin van de wedstrijd omgekleed.
In het veld wordt onder geen enkele voorwaarde negatief commentaar geleverd richting de scheidsrechters,
tegenstander en/of teamgenoten.
Iedere speler verzorgt/draagt gesponsord club tenue op nette wijze;
Iedere speler blijft tijdens de wedstrijd op de spelersbank.
Rondom wedstrijden zal geen rotzooi gemaakt worden in de sporthal, kantine, kleedkamers of in de omgeving
van de sporthal;
Iedere speler wordt aangeraden om te douchen na een wedstrijd;

Gedragsregels werken niet als er geen sancties tegenover staan. Sancties kunnen worden opgelegd door trainer of het
bestuur van de Red Giants wanneer regels overtreden worden. Een speler zal bijvoorbeeld automatisch minder of niet
ingezet woorden bij wedstrijden wanneer trainingen niet worden bijgewoond. Bij wangedrag kan de trainer een speler
wegsturen van een training. Bij voortdurend wangedrag of onder extreme omstandigheden kan het bestuur van de Red
Giants zelfs een lid royeren. Dit zal uitvoerig aan het begin van het seizoen door trainer of coach besproken worden. Het
bestuur van de Red Giants zal ook een sanctie (geldboete) opleggen voor het niet uitvoeren van een clubtaak.

