Gedragsregels Volleybalvereniging Boemerang Komeet.

Om volleybal bij onze- en andere verenigingen voor iedereen leuk te houden hebben we
onderstaande gedragsregels vastgesteld.
1. Algemeen
a. Volleybal is een hobby voor iedereen. Houd het gezellig tijdens trainingen, wedstrijden
en andere activiteiten.
b. Ga respectvol om met elkaar, ook als je van mening verschilt of ontevreden bent.
c. Volleybal is een teamsport. Probeer alle trainingen en wedstrijden bij te wonen.
d. Meld tijdig bij de trainer/coach en bij de aanvoerder van jouw team wanneer je bent
verhinderd of niet kunt spelen (training of wedstrijd).
e. Kleedkamers worden netjes achterlaten. Gooi afval in de daarvoor bestemde
afvalbakken.
f. Blijf van andermans spullen af.
g. Schelden en pesten wordt niet getolereerd.
h. Spreek elkaar aan op wangedrag. Praat met elkaar als er een probleem is.
2. Trainingen.
a. Alle spelers zorgen ervoor dat ze minimaal 5 minuten voor aanvang in de juiste kleding in
de zaal aanwezig zijn. We storen daarbij geen lopende trainingen van andere teams.
b. De teams die de eerste trainingen krijgen hangen, indien mogelijk, voor aanvang van de
training de netten op.
c. Tijdens de trainingen gaan telefoons en andere apparaten uit, tenzij de trainer anders
aangeeft (maar laat de telefoon niet achter in de kleedruimtes!).
d. Wees stil als de trainer uitleg geeft of als een ander iets vraagt.
e. Doe actief mee met de trainingen.
f. Zorg na de training dat het materiaal weer allemaal is opgeruimd ook alle ballen.
g. Blijf na de training niet onnodig in de sporthal.
h. Stoor niet de trainingen van andere teams.
i. De aanvoerder zorgt dat de teamleden zich houden aan de gedragsregels.
3. Wedstrijden.
a. Bij thuiswedstrijden zijn wij gastgever en ontvangen wij gasten. Gedraag je als gastheer /
gastvrouw. Wees beleefd en behulpzaam.
b. Bij thuiswedstrijden zijn alle spelers minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd
omgekleed aanwezig in de zaal.
c. Bij uitwedstrijden ben je te gast en vertegenwoordig je onze vereniging. Gedraag je
netjes. Ook naar de tegenspelers en andere vrijwilligers (scheidsrechters etc.).
d. Bij uitwedstrijden ben je tijdig op het vertrekpunt.
e. Gedraag je netjes tijdens het vervoer.
f. De aanvoerder zorgt dat de teamleden zich houden aan de gedragsregels.
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4. De trainers:
a. zorgen dat zij minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn,
b. (of coaches) zorgen dat zij minimaal 45 minuten voor een wedstrijd aanwezig zijn,
c. (of coaches) zorgen, bij afwezigheid van de zaalbeheerder, afspraken wie de sporthal
open maakt:
i. +/- 20min voor de training,
ii. minimaal 45 minuten voor de wedstrijd;
d. zorgen, wanneer zij zijn verhinderd, tijdig voor vervanging en communiceren dit met de
aanvoerder,
e. zijn duidelijk herkenbaar door een trainingspak (vanaf 2017-2018 voorzien van logo
Boemerang Komeet),
f. proberen op een positieve manier te coachen bij trainingen en wedstrijden,
g. zien erop toe dat iedereen goed met het materiaal om gaat,
h. zien erop toe dat al het materiaal, na gebruik, weer netjes wordt opgeruimd;
5. De aanvoerders:
a. zijn het gezicht van het team,
b. zien erop toe de spelers zich netjes gedragen,
c. zien erop toe dat de door hun team gebruikte materialen netjes worden opgeruimd,
d. zien erop toe dat kleedkamer en sporthal netjes worden achtergelaten;
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