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Voorwoord 
 Zonder respect geen voetbal. We komen de poster overal tegen en gaan er al weer bijna achteloos aan voorbij. Op zich helemaal geen probleem. We moeten er ook niet te lang bij stil blijven staan.   Je hoort toch gewoon normaal met elkaar om te gaan. Als jij iets doet voor mij, is het toch fijn dat er dankjewel gezegd wordt.  In een oefenpartijtje op het veld is het toch normaal dat je voor de bal gaat, en niet voor de benen van je ploeggenoot. Je luistert naar de aanwijzingen van je trainer, iemand die zijn vrije tijd opoffert om van jou een betere voetballer te maken. En respect hebben we ook zeker voor de scheidsrechter. Zonder die man is er helemaal geen wedstrijd. Allemaal heel normaal eigenlijk.  Bij RSC Alliance willen we juist niet achteloos voorbij gaan aan ‘Zonder respect geen voetbal’. Waarom niet? Omdat we een voetbalvereniging zijn en dol zijn op het spelletje. Omdat we als vereniging hechten aan bepaalde normen en waarden en vinden dat we bepaalde dingen mogen en moeten eisen van onze leden.   Eind 2012 overleed clubgrensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere na mishandeling door jeugdspelers. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur besloten om ouders, trainers, leiders en supporters van RSC Alliance nauwer te betrekken bij het ingezette traject. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 8 december is de werkgroep gedrag opgericht. Het doel van de werkgroep was het voorbereiden van het nieuwe ‘normen en waarden beleid’ van RSC Alliance. Inmiddels heeft dit nieuwe beleid de naam ‘Scoren met fatsoen!’ gekregen.  Het is eigenlijk heel simpel. Als we er met z’n allen de schouders onder zetten en zorgen dat we gewoon normaal doen, beleven we het meeste plezier aan het spelletje. Die samenwerking willen we bij RSC Alliance graag aangaan. We nemen aan dat u er hetzelfde over denkt. Toch?  Werkgroep gedrag RSC Alliance Juli 2013
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1. Doelstelling 
Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen  gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.   Het bestuur van RSC Alliance wil haar best doen om excessen tegen te gaan door dit beleid in het leven te roepen en een preventief en correctief beleid te voeren dat door iedereen binnen RSC Alliance wordt nageleefd.   Als uitgangspunt bij het formuleren en hanteren van het Scoren met fatsoen! beleid hebben we gekozen voor het begrip TROTS wat de basis is voor al het beleid binnen RSC Alliance.  Teamwork Respect Ontwikkeling Transparant Sportief  De doelstelling van het beleid Scoren met fatsoen! is enerzijds om excessen te voorkomen (preventieve werking). Anderzijds met het de basis vormen voor correct en consequent handelen als er zich toch een exces voordoet (correctieve werking). Met het vaststellen van het Scoren met fatsoen! beleid geven we een duidelijk signaal naar leden, ouders, supporters, sponsoren en alle andere betrokkenen. Geen enkele vorm van verbaal of fysiek geweld of ander ongewenst gedrag wordt getolereerd.  Het preventief beleid bestaat uit opgestelde gedragsregels waaraan iedereen binnen de vereniging zich dient te houden. Bij overtreding hierop zal men hierop worden aangesproken. Het correctief beleid komt om de hoek kijken als leden, ouders, supporters, sponsoren of andere betrokkenen zich de gedragsregels niet naleven.   Dit beleid wordt binnen de vereniging bekend gemaakt via de website en weekbrief en via voorlichtingsavonden, waarbij permanente voorlichting (zeker ook voor nieuwe leden) een waarneembare component is.  Het beleid wordt jaarlijks door de werkgroep gedrag en het bestuur geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Dit beleid dient te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering.   Op grond van artikel 21 van de verenigingsstatuten is de bevoegdheid tot het vaststellen van een huishoudelijk reglement voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering. Bij bestuursbesluit van 15 augustus 2013 is besloten tot agendering op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van het plan tot invoering Scoren met fatsoen! beleid.  De datum van de (officiële) inwerkingtreding van dit statuut is vastgesteld op, 22 augustus 2013, zijnde de dag volgend op de eerstvolgende Algemene ledenvergadering waarop dit statuut door de Algemene ledenvergadering is vastgesteld. 
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2. De algemene gedragsregels 
 RSC Alliance is een vereniging met veel elftallen. Iedere week wordt ons sportpark bezocht door honderden mensen. Om alles in goede banen te leiden zijn er aantal standaard ‘Respectregels’ opgesteld. Deze regels gelden voor iedereen en voor het gehele sportpark. Als iedereen zich hieraan houdt wordt het werk van de vele vrijwilligers eenvoudiger en leuker. Daarnaast voorkomt het ergernissen en incidenten.   Iedereen binnen RSC Alliance is verantwoordelijk voor het toezien op het naleven van de gedragsregels. Overtreders van de regels worden hierop aangesproken. Indien nodig is het bestuur bevoegd om direct sancties op te leggen.  

 Voor RSC Alliance is iedereen gelijk. en wordt met respect behandeld. Dat betekent dus geen discriminatie, pesten of ander ongewenst gedrag.  
 Trainers, leider, spelers en publiek accepteren altijd de leiding van de scheidsrechter en respecteren hun beslissingen. Met name trainers en leiders hebben hierin een voorbeeldfunctie.  
 RSC Alliance tolereert geen fysiek geweld of dreiging daarmee. Ook verbaal geweld, zoals schelden, wordt niet getolereerd. Niet op de velden of langs de lijn, niet in de kantine, de kleedkamers of elders op het sportpark.  
 Iedereen die op ons sportpark aanwezig is, gaat zorgvuldig om met de materialen en eigendommen van RSC Alliance en van andere aanwezigen.  
 Iedereen ruimt zijn eigen rommel op en laat geen afval slingeren op het sportpark.  
 Bij RSC Alliance gaan we fatsoenlijk met elkaar om: we gedragen ons, komen afspraken na, helpen elkaar en luisteren naar elkaar. We spreken altijd Nederlands. 
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3. Sancties 
 Krachtens artikel 6 van de verenigingsstatuten is het bestuur bevoegd tot strafoplegging als leden niet voldoen aan verplichtingen die krachtens artikel 5 van de statuten, waaronder het Scoren met fatsoen! beleid valt, zijn opgelegd. Mogelijke sancties kunnen bestaan uit:  

 berisping; 
 taakstraf; 
 schorsing; 
 royement. 

3.1. Procedure 
Hoewel het Scoren met fatsoen! beleid is gericht op het voorkomen van excessen ontkomen we er niet aan de procedure m.b.t scantering van toch voorkomende gevallen te beschrijven.   Het Scoren met fatsoen! beleid is van toepassing op alle spelers, en andere leden van RSC Alliance. Alle regels gelden voor iedereen, voor de 1e-jaars kabouter en voor de gelouterde topscorer uit het eerste elftal. Ook de te hanteren sancties zijn voor iedereen gelijk. De procedure die hier wordt is gebaseerd op de structuur van de jeugdafdeling.  De primaire verantwoording voor het ‘sturen’ van het gedrag van jeugdspelers ligt bij de leider en trainer van het elftal. Dit gebeurd in eerste instantie op en om het veld. Jonge spelers kunnen vaak op een eenvoudige manier worden gecorrigeerd door ze direct te wisselen, een extra reservebeurt te geven of een keer extra de materialen op te laten ruimen. Het is hierbij belangrijk dat trainers en leiders consequent zijn en zich gesteund voelen door collega’s, coördinatoren en het bestuur.  Afhankelijk van het gedrag van een speler en/of het resultaat wat de hierboven beschreven actie heeft kan een gesprek met de speler en zijn/haar ouders gewenst zijn. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en dit wordt opgenomen in het dossier van de betreffende speler. Ook de coördinator van de betreffende afdeling en het bestuur worden hiervan op de hoogte gesteld.  Als ook het gesprek met de speler en ouders niet het gewenste resultaat heeft moet de leider/trainer dit melden bij de coördinator. Deze zal in overleg met het bestuur eventueel nog een keer een gesprek met de speler en ouders aangaan of direct overgaan tot één van de genoemde sancties. De opgelegde sanctie moet altijd in verhouding tot het ongewenste gedrag staan.   Er is nadrukkelijk niet gekozen voor het tot in detail beschrijven van de mogelijk (taak)straffen. Dit wordt per geval individueel bekeken. Tegen een berisping, taakstraf of opgelegde schorsing is geen beroep mogelijk. Het besluit van het bestuur is het eindoordeel. Uiteraard neemt het bestuur een zorgvuldig besluit op basis van de via de trainer, leider en coördinator ontvangen informatie. 
3.2. Royement 
In het uiterste geval zal het bestuur besluiten tot een royement. Het besluit van het bestuur hiertoe is het eindoordeel. Een royement wordt  uitgesproken als een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder het Scoren met fatsoen! beleid) en/of besluiten van het bestuur handelt. De betrokkene wordt schriftelijk in kennis gesteld van het voorgenomen royement door het bestuur. Hiertegen is binnen één maand schriftelijk beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering. Tijdens de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst. 
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4. Gedragsregels voor spelers 
 Naast de in hoofdstuk 2 genoemde algemene gedragsregels zijn er binnen RSC Alliance regels opgesteld voor specifieke groepen. In dit hoofdstuk worden de gedragsregels voor spelers beschreven.  Iedere speler van RSC Alliance:  
 Houdt zich aan de door de leider en trainer aangegeven tijden van verzamelen en vertrekken. 
 Meldt zich bij onverhoopte afwezigheid bij een wedstrijd of training tijdig af bij de leider of trainer (afhankelijk van de binnen het team gemaakte afspraken). 
 Volgt de aanwijzingen van de leider en trainer m.b.t. het ophalen, uitzetten, opruimen en inleveren van trainingsmaterialen, waaronder trainingsdoelen. 
 Is zuinig op alle materialen. 
 Haalt een bal die buiten het speelveld/sportpark terecht komt direct op. 
 Draagt tijdens de training het trainingstenue, bestaande uit gesponsord shirt, broek en kousen (dit geldt alleen voor jeugdspelers en de zondag selectie). 
 Is tijdens de training gemotiveerd om te werken aan conditie en voetbaltechnieken. 
 Motiveert anderen ter verbetering van spel en plezier. 
 Scheldt niet op teamgenoten, trainers, leiders of andere aanwezigen. 
 Verlaat na de training gezamenlijk met de rest van het team het trainingsveld. 
 Maakt buiten de voetbalschoenen schoon en trekt deze uit voor het betreden van de kleedkamers. 
 Doucht na de training (verplicht vanaf de D-jeugd). 
 Laat de kleedkamer netjes achter. 
 Helpt desgevraagd mee met het schoonmaken van de kleedkamer. 
 Gaat zich niet te buiten aan ongewenst gedrag, vandalisme, diefstal en geweld. 
 Gedraagt zich ook buiten het sportpark als een waardig lid van RSC Alliance. 
 Blijft ook bij een eventuele blessure betrokken bij het team en bezoekt de trainingen en wedstrijden. 
 Houdt zich aan de huisregels van de club waar uitwedstrijden worden gespeeld. 
 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. 
 Draagt het voorgeschreven wedstrijdtenue, shirt in de broek en kousen omhoog, met scheenbeschermers. 
 Betreedt bij een wedstrijd samen met de rest van het team, onder aanvoering van de aanvoerder, het veld. 
 Schudt de tegenstander voor en na de wedstrijd de hand. 
 Coacht medespelers op een positieve manier. 
 Levert geen commentaar op de (assistent)scheidsrechter  en accepteert diens beslissing. 
 Begaat geen onnodige, nutteloze of gevaarlijke overtredingen. 
 Levert het wedstrijdtenue na afloop van de wedstrijd in bij de leider of trainer (afhankelijk van de afspraken binnen het elftal). 
 Heeft respect voor de tegenstander, wedstrijdleiding en het publiek. 
 Pest of discrimineert geen teamgenoten of andere spelers. 
 Draagt de naam van RSC Alliance op een positieve manier uit. 
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5. Gedragsregels voor ouders / verzorgers 
 Naast de in hoofdstuk 2 genoemde algemene gedragsregels zijn er binnen RSC Alliance regels opgesteld voor specifieke groepen. In dit hoofdstuk worden de gedragsregels voor ouders / verzorgers van spelers beschreven.  Ouders van spelers van RSC Alliance:  

 Stimuleren hun kind dat (incidenteel) geen interesse toont voor de training, wedstrijd of andere verenigingsactiviteit om toch deel te nemen. 
 Zorgen dat hun kind op tijd aanwezig is voor de training of wedstrijd. 
 Zetten hun kind, t/m de D-pupillen niet af bij de toegangspoort maar blijven minimaal tot het begin van de training aanwezig. 
 Is aan het eind van de training op tijd aanwezig om zijn/haar kind op te halen. 
 Bedenken dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het plezier van hun ouders. 
 Moedigen hun kind aan om volgens de regels te spelen. 
 Laten de coaching over de leider en trainer van het team. 
 Leren hun kind omgaan met verlies, juist omdat ze daar ook iets van leren. 
 Maken hun kind (of andere kinderen) nooit belachelijk en geven geen uitbrander bij een fout of verloren wedstrijd. 
 Trekken een beslissing van een scheidsrechter of assistent -scheidsrechter nooit in twijfel. 
 Ondersteunen iedere poging om verbaal of fysiek geweld te voorkomen. 
 Moedigen hun kind (en de rest van het team) op een positieve manier aan. 
 Stimuleren hun kind niet met geld bedrag of andere ‘beloningen’. Voetbal is tenslotte een teamsport. 
 Erkennen de waarde en het belang van de vrijwillige trainer en leider. Zij geven hun tijd en kennis. 
 Houden zich tijdens de wedstrijd afzijdig ten opzicht van de begeleiding van het team, tenzij op verzoek van leider of trainer. 
 Houden rekening met veranderende weersomstandigheden en zorgen dat hun kind passende kleding draagt. 
 Zorgen dat hun kind altijd in het trainingstenue (of trainingspak) traint. 
 Zorgen bij toerbeurt voor het wassen van de wedstrijdtenues. 
 Zorgen bij toerbeurt voor het vervoer naar uitwedstrijden. 
 Gaan niet in het openbaar in discussie met een leider of trainer. Bespreek eventuele punten onder 4 ogen. 
 Gaan niet met hun kind mee de kleedkamer in (tenzij in overleg met leider en trainer anders wordt besloten). 
 Gebruiken consumpties in of voor de kantine en niet op het veld. 
 Staan tijdens de wedstrijd niet binnen de omheining (indien sprake is van een omheind veld). 
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6. Gedragsregels voor trainers en leiders 
 Naast de in hoofdstuk 2 genoemde algemene gedragsregels zijn er binnen RSC Alliance regels opgesteld voor specifieke groepen. In dit hoofdstuk worden de gedragsregels voor trainers en leiders beschreven. De (voetbaltechnische ) taken van trainers en leiders zijn beschreven in het jeugdplan en de clubgids.  Een leider of trainer van Alliance: 

 Is redelijk in zijn eisen ten aanzien van de tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Jonge kinderen hebben ook andere interesses. 
 Leert spelers dat de spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden. 
 Bedenkt dat kinderen voor hun plezier voetballen en iets willen leren. Zowel winnen als verliezen is slechts een onderdeel van het spel. 
 Schreeuwt niet en maakt spelers nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd. 
 Verdient het respect van de spelers. 
 Is in alles een voorbeeld voor de spelers. 
 Is ruim op tijd aanwezig voor de training of wedstrijd. 
 Is geduldig ten opzichte van de spelers. 
 Spreekt spelers aan op ongewenst gedrag. 
 Bespreekt indien nodig het gedrag van spelers met hun ouders. 
 Rapporteert eventueel ongewenst  gedrag of andere problemen aan de coördinator van zijn afdeling en /of het bestuur. 
 Maakt aan het begin van het seizoen afspraken m.b.t. het wassen van de wedstrijdtenues en vervoer naar uitwedstrijden. 
 Zorgt voor toezicht in de kleedkamer en verlaat altijd als laatste de kleedkamer, zowel bij trainingen, uit- en thuiswedstrijden. 
 Is zuinig op alle materialen. 
 Is verantwoordelijk voor het ophalen, uitzetten, opruimen en inleveren van trainingsmaterialen, waaronder trainingsdoelen. 
 Zorgt dat spelers rekening houden met weersomstandigheden. 
 Zorgt dat spelers trainen in het trainingstenue of trainingspak. 
 Is aanwezig bij vergaderingen en andere overlegvormen m.b.t. zijn leeftijdscategorie. 
 Draagt het Scoren met fatsoen! beleid uit.  
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7. Gedragsregels voor bestuursleden 
 Naast de in hoofdstuk 2 genoemde algemene gedragsregels zijn er binnen RSC Alliance regels opgesteld voor specifieke groepen. In dit hoofdstuk worden de gedragsregels voor bestuurders beschreven.  Een bestuurder van RSC Alliance: 

 Draagt het Scoren met fatsoen! beleid uit, zorgt voor een goede communicatie hierover en spreekt daar waar nodig mensen hierop aan. 
 Betrekt betrokken vrijwilligers bij de planning, leiding en evaluatie van activiteiten. 
 Zorgt dat alle materialen en voorzieningen voldoen aan de veiligheidseisen. 
 Houden rekening met het feit dat voetbal is een spel is wat gespeeld wordt om het spel en zorgt ervoor dat beloning niet als het belangrijkste gezien wordt. 
 Zorgt dat iedereen binnen de vereniging zich bewust is van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t Scoren met fatsoen! beleid. 
 Zorgt voor voldoende handvaten voor leiders, trainers en andere vrijwilligers om het Scoren met fatsoen! beleid te kunnen uitdragen. 
 Is zelf een goed voorbeeld m.b.t. het Scoren met fatsoen! beleid. 
 Is toegankelijk, open en eerlijk. Ook als er oprechte kritiek wordt geuit. 
 Geeft desgewenst uitleg over genomen keuzes en beslissingen. 
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8. Gedragsregels voor club-scheidsrechters 
 Naast de in hoofdstuk 2 genoemde algemene gedragsregels zijn er binnen RSC Alliance regels opgesteld voor specifieke groepen. In dit hoofdstuk worden de gedragsregels voor (assistent)scheidsrechters beschreven.  Een (assistent)scheidsrechter van RSC Alliance: 

 Houdt bij de toepassing van de regels rekening met de leeftijd en het niveau van de spelers. 
 Gebruikt gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren gaat. 
 Zorgt zowel binnen als buiten het veld voor sportief gedrag. 
 Geeft daar waar het verdiend is, teams een compliment voor sportief gedrag. 
 Is duidelijk, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen en andere fouten. 
 Zorgt op de hoogte te blijven van (veranderende) spelregels. 
 Past de regels objectief toe en is een waardig (assistent)scheidrechter.  
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9. Gedragsregels voor vrijwilligers (in zijn algemeenheid) 
Naast de in hoofdstuk 2 genoemde algemene gedragsregels zijn er binnen RSC Alliance regels opgesteld voor specifieke groepen. In dit hoofdstuk worden de gedragsregels voor vrijwilligers (in zijn algemeenheid)  beschreven.  De sportbonden in Nederland nemen (seksuele) intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Deze regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie speler en vrijwilliger te verkleinen. Ook RSC Alliance onderschrijft deze regels.  Vrijwilligers van RSC Alliance: 

 Accepteren en respecteren een ander zoals deze is en discrimineert niet. Iedereen binnen RSC Alliance telt mee. 
 Houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
 Vallen een ander niet lastig. 
 Berokkenen een ander geen schade. 
 Onthouden zich van elke vorm van machtsmisbruik of seksuele intimidatie tegenover een ander. 
 Schelden niet en maken geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
 Onthouden zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook. 
 Negeren de ander niet. 
 Doen niet aan pesten, uitlachen en roddelen. 
 Vechten niet, gebruiken geen geweld, bedreigen een ander niet en nemen geen wapens mee. 
 Komen niet ongewenst te dichtbij en raken een ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
 Geven een ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
 Stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
 Vragen personen die hen hinderen of lastigvallen direct hiermee te stoppen en schakelen indien nodig hulp in. 
 Helpen andere zich aan de gedragsregels te houden en spreken degene die zich daar niet aan houdt hierop aan. Indien nodig wordt melding bij het bestuur gemaakt.  

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
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10. Gedragsregels voor supporters en overige bezoekers 
 Naast de in hoofdstuk 2 genoemde algemene gedragsregels zijn er binnen RSC Alliance regels opgesteld voor specifieke groepen. In dit hoofdstuk worden de gedragsregels voor supporters beschreven.  Supporters van RSC Alliance: 

 Houden er rekening mee dat voetballers voor hun eigen plezier aan een wedstrijd of training meedoen en niet voor dat van de supporters. 
 Gebruiken geen grove taal t.o.v. spelers, trainers, leiders, wedstrijdleiding en (supporters van) de tegenstander. 
 Waarderen goed spel. Zowel van RSC Alliance als van de tegenstander. 
 Maken zich niet schuldig aan verbaal of fysiek geweld en vernieling. 
 Veroordelen in alle gevallen gebruik van verbaal of fysiek geweld, zowel in als buiten het veld. 
 Maken spelers nooit belachelijk en schelden hen niet uit bij een gemaakt fout of verlies van een wedstrijd. 
 Tonen respect t.o.v. de tegenstander. Zonder tegenstander is er tenslotte geen wedstrijd. 
 Respecteren de beslissing van de (assistent)scheidsrechter. 
 Moedigen spelers aan zich aan de spelregels te houden. 
 Zorgen altijd voor sportief gedrag. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
 Zijn zuinig op ons sportpark en voorkomt vernieling en vervuiling. 
 Ruimen hun eigen rommel langs het veld, op het terras en in de kantine op. 
 Wachten geduldig op hun beurt in de kantine. Alle medewerkers staan daar vrijwillig en voor hun plezier. 


