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Gedragscode voor spelers, begeleiders, bestuursleden en ouders
Als bestuur hebben we ervoor gekozen om een gedragscode in te voeren voor alle spelers, de
begeleiders, de ouders en de bestuursleden zelf. Zo willen we er aan bijdragen dat elke speler die
bescherming en veiligheid vindt binnen onze vereniging, die hij / zij nodig heeft om zich (op
sportief gebied) te kunnen ontwikkelen.
De uitgangspunten van onze vereniging zijn:
We sporten met elkaar, samen en dus ook met de tegenstanders;
Tafeltennis is voor iedereen, ongeacht leeftijd, spelniveau etc;
Respecteer elkaar, blijf sportief en beleefd;
Als iemand zich onsportief gedraagt, wil dit nog niet betekenen dat wij ons ook zo
moeten gaan gedragen;
Wie tegen zijn verlies kan, is altijd een winnaar.
Gedragsregels voor alle leden
Een gedragsregel is iets anders dan een spelregel. Een gedragsregel voer je gewoon uit. Dit
betekent bijvoorbeeld beleefd zijn en je tegenstander feliciteren met de overwinning of
bedanken voor het spelen van de wedstrijd.
Het naleven van de gedragsregels draagt bij aan een prettige sfeer binnen en buiten de
vereniging en aan een plezierige beleving van de tafeltennissport.
Als speler van onze vereniging ben je ons visitekaartje richting andere verenigingen, hier dient
rekening mee gehouden te worden.
Als vereniging hanteren we de volgende gedragsregels:
In de kantine van de Amerhal:
Géén alcoholische dranken voor personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan door de
barmedewerker of beheerder om een legitimatie worden gevraagd;
Het bestuur wil voorkomen, ondanks dat het hier geen eindverantwoording voor draagt,
dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer
deelnemen. De barmedewerker kan verstrekking van alcoholische drank om die reden
weigeren;
Roken in de kantine is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimte, op alle
andere plaatsen is dit niet toegestaan;
Omkleden in de kantine is niet toegestaan, hiervoor zijn kleedruimtes aanwezig;
Rommel die we maken, ruimen we zelf op;
We nemen geen glazen of kopjes mee de zaal in;
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In de zaal:
Het is alleen toegestaan de zaal te betreden met zaalschoenen, zwarte zolen zijn niet
toegestaan. Loop dus ook niet met sportschoenen van buiten naar binnen de zaal in.
Het dragen van schoenhoesjes is verplicht, wanneer geen zaalschoenen gedragen
worden;
Er dient zuinig te worden omgegaan met alle materialen die gebruikt worden, het
schoppen tegen tafels, afrasteringen of het op een andere manier uiten van frustraties op
materialen is niet toegestaan;
Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, kunnen hier door een
vertegenwoordiger van het bestuur op worden aangesproken. Aan hen kan door het
bestuur een (on)voorwaardelijke schorsing of boete opgelegd worden. Schade die
opzettelijk is toegebracht aan materialen, zullen worden verhaald op de veroorzaker;
Plaats geen sporttassen op tafels en ga er ook niet op zitten;
Discrimineren, schelden, grof taalgebruik, pesten, irriteren of kwetsen van anderen is niet
toegestaan;
Heb respect voor alle aanwezige personen;
Blijf sportief en beleefd, ook als je tegenstander dit niet is;
Geef het bezoekende team de gelegenheid om in te spelen;
Zeg ‘sorry’ of steek even je hand op bij geluks ballen zoals rand- en netballen;
Loop niet achter de tafels langs, maar blijf achter de hekjes;
Help na afloop van de training of competitie om de tafels, hekjes, teltafels en andere
gebruikte materialen op te ruimen;
Algemeen:
Voor alle niet benoemde zaken zal het bestuur eventueel een besluit nemen.

Wij wensen iedereen veel plezier bij onze vereniging.
Bestuur TTV Die Meede
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