Gedragsregels
Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Papendrecht
In dit document staan de gedragsregels van Voetbalvereniging Papendrecht. Deze worden
aan het begin van elk seizoen kenbaar gemaakt aan alle spelers, begeleiders en vrijwilligers
en gedurende het seizoen aan nieuwe spelers, begeleiders en vrijwilligers. Elk lid wordt
geacht de gedragsregels te kennen. Het bestuur ziet toe op de naleving ervan en zal de
gedragsregels handhaven. Op de gevolgen van handhaving is geen enkele uitzondering
mogelijk.
VV Papendrecht hanteert een aantal gedragsregels, waaraan elk lid zich dient te houden.
Ook van ouders, begeleiders en vrijwilligers wordt verwacht, dat zij zich hieraan houden.
De gedragsregels zijn:
• Toon respect voor anderen. Dat betekent in elk geval geen discriminatie, pesten,
intimidatie en zinloos geweld;
• Wees bij thuiswedstrijden een goede gastheer of -vrouw en bij uitwedstrijden een goede
gast;
• Toon respect voor eigendommen, materialen, velden en gebouwen van
VV Papendrecht en de vereniging waar je te gast bent. Elk lid is direct
aansprakelijk voor zelf aangerichte schade;
• Toon respect voor eigendommen van anderen. Elk lid is direct aansprakelijk
voor zelf aangerichte schade;
• Roken alsmede gebruik van alcohol is niet toegestaan in de kleedkamers;
• Drugsbezit en drugsgebruik zijn op het gehele complex ten strengste verboden;
• Bij diefstal wordt direct aangifte bij de politie gedaan;
• Contributie-achterstand is ontoelaatbaar. Bij meer dan drie maanden contributieachterstand is het niet meer mogelijk om te trainen en wedstrijden te spelen;
• Speel sportief en accepteer een door scheidsrechter, VV Papendrecht of KNVB opgelegde
straf;
• Laat de kleedkamers na gebruik fatsoenlijk achter, ruim eigen rommel op;
• Het bestuur van VV Papendrecht legt straffen op bij ontoelaatbaar gedrag.
Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan een straf een berisping, schorsing of
royement zijn.

VV Papendrecht een club met historie en toekomst
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