GEDRAGSREGELS

Onderstaande gegevens komen uit het door alle Enschedese clubs ondertekende Manifest Voetballen met
plezier, aangevuld met afspraken op Tubantersniveau.
Voor bestuurders en overig verenigingskader
• Zij stellen fysieke en mentale veiligheid op en om de velden voorop.
• Zij zijn verantwoordelijk voor die fysieke en mentale veiligheid en nemen klachten serieus.
• Bestuurders, begeleiders en spelers zorgen voor een goede ontvangst van gasten.
• De secretaris van het bestuur is het eerste meldpunt in geval van problemen.
• In geval van overschrijving naar een andere club na onacceptabel gedrag wordt de ontvangende club
geïnformeerd.
Scheidsrechters
• Zij letten op hun positieve houding en op goed taalgebruik.
• Assistent-scheidsrechters vlaggen eerlijk.
Bestuurders, spelers, begeleiders en toeschouwers
Er zijn geen excuses voor slecht gedrag. Dat geldt ook voor gedrag op social media.
• Iedereen op ons sportcomplex let op fatsoenlijk taalgebruik en bijbehorend non-verbaal gedrag.
• De begeleiding hoort positief te zijn.
• Hoe om te gaan met emoties hoort in elk team regelmatig besproken te worden.
• Scheidsrechters worden met respect behandeld, ook als zij fouten maken.
• De regels van de KNVB worden nageleefd.
• Wedstrijdformulieren worden naar waarheid ingevuld.
Op het complex van De Tubanters 1897 praten we in de Nederlandse taal. Zo kunnen we met elkaar
kennismaken, samenwerken, voetballen, elkaar begrijpen en sluiten we niemand uit.
Sancties:
In geval van grensoverschrijdend gedrag door een speler is alleen de trainer bevoegd om tot schorsing over te
gaan voor een periode van maximaal twee officiële wedstrijden.
Hoor en wederhoor moet zijn toegepast.
Voor gedragingen die zouden moeten leiden tot een zwaardere sanctie wordt eerst overlegd met het bestuur.
Na hoor en wederhoor besluit alleen het bestuur tot een zwaardere sanctie. Het bestuur is altijd
eindverantwoordelijk en stelt de ouders van betrokken jeugdspelers op de hoogte.
Verder:
Begeleiders controleren de kleedkamers van hun team en de tegenstander op netheid en melden misstanden
bij aanwezige commissieleden.
In de kantine mag niet met voetbalschoenen worden gelopen.

