3. Verenigingsregels
Waarom
verenigingsregels?
Elke basketballvereniging is anders.
Elke vereniging heeft een eigen identiteit, een eigen uitstraling. De ene vereniging is groot en ambitieus, de andere
klein en lokaal gericht. Ook binnen
een vereniging zijn er grote verschillen
tussen teams op het vlak van plezier,
prestatie, sportiviteit en respect.
Het is belangrijk om als vereniging
te laten zien waar je voor staat.
Intern, voor je eigen leden en de vrijwilligers. Maar ook extern, voor bezoekende
verenigingen, de buurt, gemeente en
sponsoren. Verenigingsregels zijn daarvoor een krachtig middel.

Wat zijn
verenigingsregels?
Verenigingsregels zijn een gedeelde
opvatting over wat je samen binnen je
vereniging ‘normaal’ vindt. Hoe gaan we
met elkaar om? Wat mag je van elkaar
verwachten?
In deze regels zie je uitgangspunten
terug als:
- Openstaan voor alle groepen
(ongeacht religie, huidskleur of
seksuele voorkeur);
- Respect tonen voor elkaar, voor de
accommodatie en de materialen van
de vereniging;
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- Met elkaar zorgen voor een plezierig
en veilig sportklimaat;
- Een goed gastheer zijn voor
bezoekers;
- Elkaar aanspreken op ongewenst
gedrag.

Hoe kom je tot
verenigingsregels?
Verenigingsregels werken alleen als je
eigen achterban bekend is met de regels
én zich erin herkent. Betrek daarom zo
veel mogelijk je leden bij het opstellen
van deze regels. Vraag wat zij belangrijk
vinden. Dat kun je op verschillende
manieren doen. Bijvoorbeeld:
- Maak een groepje met leden van alle
verschillende geledingen binnen de
vereniging. Laat dit groepje gezamenlijk verenigingsregels opstellen.
- Inventariseer via de website:
welke uitgangspunten delen de
meeste leden? Wat vinden zij passen
bij de vereniging?
- Stel vanuit het bestuur of een
commissie regels voor.
Ga daarover tijdens de Algemene
Ledenvergadering met elkaar
in gesprek.

Tips voor
verenigingsregels
- Houd de regels beperkt. Drie tot
vijf krachtige uitgangspunten
zeggen meer dan vijfentwintig
verenigingsregels.
- Formuleer de afspraken positief.
Spreek af waar je voor staat,
in plaats van waar je tegen bent.
- Maak globale uitgangspunten.
De verschillende geledingen binnen
de vereniging (bestuur, trainers,
scheidsrechters, vrijwilligers, teams)
kunnen de afspraken daarna zelf
concreter maken.

Hoe breng je de
verenigingsregels onder
de aandacht?
Het maken van verenigingsregels is de
eerste stap. Daarna is het belangrijk de
regels onder de aandacht van de leden
te krijgen én te houden. Dit kun je als
vereniging doen door ze:
- Te vermelden op je website,
in je clubblad en in beleidsplannen;
- Op te hangen in de kantine, kleedkamers en eventueel op een bord;
- Jaarlijks onder de aandacht te
brengen bij de verschillende doelgroepen en teams.
De plezierige en sportieve sfeer
binnen je vereniging blijft goed als
je de afspraken en regels regelmatig
bespreekt en onder de aandacht houdt!
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voorbeelD
verenigingslogo

gedragscode
Coaches en
Spelers

Onze vereniging kent een gedragscode voor coaches en
spelers, in het kader van ons beleid op het gebied van
sportiviteit & respect. Alle coaches en spelers tekenen deze
code voorafgaand aan het seizoen.

Wat hoort:

Wat hoort niet:

1.
2.
3.
4.
5.

1. Dragen van sieraden;
2. Schelden of intimiderend gedrag, ook niet naar
teamgenoten;
3. Discriminerende opmerkingen;
4. Obscene gebaren.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Sportief gedrag;
Respect voor elkaar en de scheidsrechters;
Beslissingen van de scheidsrechter accepteren;
Correcte kleding;
Line-up voorafgaand aan en na de wedstrijd en elkaar en
de scheidsrechters daarbij een hand geven;
Scheidsrechter en jury bedanken;
Spelerskaarten ter inzage op de jurytafel;
De getekende gedragscode op de wedstrijdtafel;
Voor en tijdens de wedstrijd, alsmede tijdens de pauzes,
wordt geen alcohol door de spelers en coaches gedronken;
Ook na de wedstrijd correct gedrag;
Voorbeeldig gedrag t.o.v. publiek;
Coaches nemen verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag
van hun spelers t.o.v. tegenstanders,
publiek en scheidsrechters.
(Coach heeft opvoedende taak
en voorbeeld functie);
Coaches en spelers van het bezoekende team nemen hun
verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun supporters;
Spelers en coaches hebben voldoende kennis van de
spelregels.
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Waar ligt de verantwoordelijkheid:
1. Spelers zelf;
2. Coach.

maatregelen
Bij misdragingen speler:
• Coach haalt speler preventief het veld uit.
Bij misdragingen publiek:
• Coach en/of captain spreekt met behulp spelers en/of
aanwezige bestuursleden publiek aan op misdragingen,
vraagt desnoods een onbelaste time-out aan bij de
scheidsrechter.
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