Gedragsregels
1 Inleiding
Het bestuur van budovereniging Hikari wil eraan bijdragen dat de leden van de vereniging met plezier
kunnen sporten en zich als mens en sporter verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de
beoefening van de budosport vinden we belangrijk. Hikari wil actief werken aan de bewustwording bij
spelers, leiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. Hikari moet een ontmoetingsplaats zijn
waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening hun sport kunnen uitoefenen. Dit vraagt om
duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Zij
dragen de gedragsregels/gedragscode zelf actief uit. Vooral de trainers, leiders en ouders/verzorgers
hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en
bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.
2 Algemeen
De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels
opgesteld (dus voor leden en bezoekers) en per doelgroep (spelers, trainers, leiders,
ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.
2.1 Doelstelling van de vereniging
Het bestuur van Hikari wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten
sporten.
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle
leden op een dusdanig niveau aan de budosport te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt
om beter te gaan presteren. Door ontwikkeling van zowel het sportief vermogen als het verenigings
gevoel willen we bewerkstelligen dat Hikari een vereniging is om trots op te zijn.
2.2 Voor wie gelden de regels?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/leider/vrijwilliger bij Hikari actief is, moet van de
gedragscode op de hoogte zijn, de gedragsregels zijn te vinden op de website www.hikari.nl. Voor
jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de
gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij Hikari worden uitgedragen en nageleefd. We
moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.

2.3 Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. En hoe we de deze regels
handhaven. Het gaat over wat we als club en met elkaar wel en niet normaal vinden anders gezegd:
Normen en Waarden. We spreken met iedereen af wat we normaal vinden en wat niet. Op basis
daarvan stellen we duidelijke regels. Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders)
zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, in de vorm van
sancties.
3. Algemene gedragsregels
Het bestuur van Hikari vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden voor, tijdens en na
beoefening van de wedstrijden en trainingen. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel
op het sporten als op het gebruik en het betreden van het complex aan de Panneroodstraat 1 te
Zaandam van toepassing zijn.
3.1 Wat zijn onze uitgangspunten?
• Wij gedragen ons sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
• Wij hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
• Wij hebben respect voor de tegenstanders, de leiders, trainers en het publiek.
• Wij vernielen niet andermans eigendom en wij nemen niet andermans eigendom ongevraagd mee.
• Wij discrimineren, pesten/treiteren, irriteren en kwetsen elkaar niet.
• Wij houden ons aan onze afspraken.
• Wij spreken elkaar op fout gedrag aan.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt
niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
Deze uitgangspunten gelden voor iedereen, dus spelers, ouders, leiders, trainers en vrijwilligers,
niemand uitgezonderd!

3.2 Op en rond het gebouw
Het gebouw en de dojo is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg, dat het netjes blijft. Denk
daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
• Er wordt geen glas- en aardewerk buiten de kantine meegenomen.
• Blijf op de tribune tijdens wedstrijden. De mat is niet toegestaan.
• Blote voeten buiten de dojo is niet toegestaan.
• Gebruik de materialen en meubels waarvoor ze bedoeld zijn.
• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
• Auto’s worden geparkeerd in de daarvoor bedoelde parkeervakken.
• De toegangen naar het gebouw (inclusief de achteringang) in het belang van de veiligheid
vrijhouden.
• Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.
4 Waarden, normen en regels
4.1 Sporters
Waarden:
• Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
• Vindt eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteert zo goed mogelijk.
• Onsportief gedrag van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
• Je accepteert en respecteert de beslissingen van de scheidsrechter.

Normen:
• Wijs je clubgenoten op onsportief of onplezierig gedrag.
• Je gaat zorgvuldig met het wedstrijd- en trainingsmateriaal om.
• Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kan sporten.
• Je accepteert de aanwijzingen van de trainer.
Regels:
• Geef de tegenstander een hand na de wedstrijd en wens de tegenstander geluk of feliciteer
hem/haar met de winst.
• Kom op tijd op de trainingen en wedstrijden. Bij te laat komen kan de trainer een passende sanctie
opleggen.
• Wanneer je verhinderd bent voor een wedstrijd of training geef je dit tijdig aan bij je trainer.
• Kleedkamers dienen schoon achtergelaten te worden.
• Het dragen van sieraden tijdens een wedstrijd en training zijn niet toegestaan dan wel beschermd
dat je een ander niet kan beschadigen.
• Geen vernielingen aanrichten. Eventueel aangebrachte schade zal op de veroorzaker worden
verhaald.
• Van andermans eigendommen afblijven. Bij gerede verdenking op diefstal zal aangifte worden
gedaan bij de politie.
• Bij (herhaald) wangedrag zal men als lid worden geroyeerd.
4.2 Ouders
Waarden:
• Kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet de uwe.
• Forceer een kind nooit als het geen interesse toont om deel te nemen aan een sport.

• Moedig uw kind aan om volgens de regels te spelen.
• Leer de kinderen positief gedrag, acceptatie.
• Maak ze duidelijk dat sport meer is als alleen maar winnen of verliezen.
• Erken de waarde en het belang van alle vrijwilligers rondom uw kind. Zij geven hun tijd en kennis om
het sporten van uw kind mogelijk te maken.
Normen:
• Zorg dat uw kind op tijd is bij de wedstrijden en op de trainingen.
• Bedank eens de trainer en andere vrijwilligers die wedstrijden of andere activiteiten leiden.
Regels:
• Val een beslissing van een scheidsrechter of coach niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit
van dergelijke personen in twijfel.
• Blijf tijdens de wedstrijd ruim buiten de mat.
• Bij het ongewenst betreden van de mat of andere misdragingen kan u uit het complex worden
verwijderd.
4.3 Trainers
Waarden:
• Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en iets willen leren.
• Ontwikkel respect voor teamspelers onderling, voor de tegenstander en voor de scheidsrechter.
• De trainers hebben een voorbeeldfunctie, dus respecteer ouders, wedstrijdleiding en tegenstanders.
Normen:
• Leer spelers dat de spelregels gerespecteerd moeten worden.
• Geef de spelers een compliment wanneer dit verdiend is.

• Corrigeer het gedrag van de spelers indien noodzakelijk.
• Schreeuw niet onnodig naar de sporters.
• Maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
Regels:
• Tijdens het uitoefenen van je functie gebruik je geen alcohol of verdovende middelen.
5. Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet
alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande
zaken apart genoemd te worden:
• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate. Wees ervan
bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de
kinderen.
• Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
• Aanwijzingen van het barpersoneel dienen altijd te worden opgevolgd.
• Aan personen jonger dan 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken geschonken.
• Aan personen onder invloed wordt geen alcohol geschonken.
• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex/parkeerplaats is niet toegestaan en zal direct
leiden tot een complex verbod.
6. Sancties
Overtredingen van de gedragsregels of ontoelaatbaar gedrag leiden tot sancties opgelegd door de
vereniging. Het bestuur heeft een viertal sancties gedefinieerd, te weten:
• Sanctie 1: waarschuwing
• Sanctie 2: officiële waarschuwing

• Sanctie 3: schorsen van een lid voor bepaalde tijd
• Sanctie 4: royeren van een lid
In onderstaand overzicht worden voorbeelden gegeven van de overtreding van de gedragsregels of
ontoelaatbaar gedrag met daaraan verbonden sancties. Bij overtredingen die niet beschreven zijn, zal
het bestuur passende sancties vaststellen afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Ontoelaatbaar gedrag:

Sanctie

Op te leggen
door:

Niet accepteren van leiding

Sanctie 1

Bestuur/trainers

Onverantwoord gedrag

Sanctie 1

Bestuur/trainers

Negatief vertegenwoordigen van de vereniging

Sanctie 1

Bestuur/trainers

Wangedrag tegen medespelers of tegenstanders

Sanctie 1

Bestuur/trainers

Zonder afmelden wegblijven van trainingen of wedstrijden

Sanctie 1

Bestuur/trainers

Vandalisme en vernielingen

Sanctie 2

Bestuur

Discriminatie

Sanctie 2

Bestuur

Wangedrag tegen scheidsrechters of kader van de vereniging of
tegenstander

Sanctie 3

Bestuur

Drugsgebruik

Sanctie 4

Bestuur

Fysiek geweld en bedreiging

Sanctie 4

Bestuur

Diefstal

Sanctie 4

Bestuur

(Bij diefstal wordt er altijd aangifte gedaan bij de politie)

