Gedragscode Amsterdam Warriors
Bij de Amsterdam Warriors vinden we het belangrijk dat onze leden met veel plezier hun sport in een
veilige omgeving kunnen beoefenen.
Belangrijk is hierbij dat we een duidelijk beleid hebben aangaande hoe we met elkaar omgaan zowel
binnen als buiten het veld.
In deze gedragscode zullen we op een transparante manier uitleg geven aan wat wij wel en niet onder
acceptabel gedrag verstaan.
1. Algemeen
• Respecteer de regels van de sport;
• Gebruik geen fysiek, verbaal of mentaal geweld;
• Groet je medespelers en coach/trainer voor iedere wedstrijd/training;
• Iedereen speelt naar eigen vermogen dus probeer elkaar te motiveren ipv kritiek leveren;
• Wees sportief.
2. Wedstrijden en training
• Zorg dat je op tijd bent;
o Bij de training zorg je dat je minimaal 15 minuten voor aanvang omgekleed op het veld
staat.
o Bij wedstrijden is dit 1 uur tot minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
o In het geval van een uitwedstrijd dient de speler 15 minuten voor vertrek bij het
verzamelpunt aanwezig te zijn.
•
•
•
•
•
•

•

Bij aanvang en beëindiging van de wedstrijd worden de tegenstanders en de scheidrechters
netjes gegroet;
Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter ook al ben je het met sommige beslissingen niet
eens. Blijf rustig en houd emoties onder controle. De enige die in gesprek kan gaan met de
scheidsrechter is de trainer/coach;
Spelers op de bank geven geen commentaar op de scheidsrechters;
Publiek geeft geen commentaar op de scheidsrechters;
Spelers gaan niet in discussie met de coach tijdens een time-out;
Onsportief gedrag naar de tegenstander of medespelers is niet acceptabel en de coach/trainer
zal de speler hier direct op aanspreken;
o De coach/trainer bepaalt in dit geval wat de mogelijke consequentie is en dit zal
afhangen van de ernst van de situatie;
Van de coach/trainer wordt verwacht dat deze het team op een positieve manier begeleid.
Hierbij staat motiveren en constructief aansturen van de speler voorop.

3. Agressief gedrag
Binnen onze vereniging zullen wij uiteraard optreden tegen elke vorm van agressie.
Er wordt dan ook direct actie ondernomen op het moment dat een van de volgende situaties
geconstateerd wordt:
• Fysiek geweld;
• Mentaal geweld. (Hieronder valt ook het pesten);
• Verbaal geweld (hieronder vallen ook bedreigingen).
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4. Discriminatie
Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke)
kenmerken. De Amsterdam Warriors staan voor inclusiviteit en dit betekent dan ook dat discriminatie in
welke vorm dan ook niet wordt getolereerd.
Mocht er discriminatie worden gemeld dan zal hier direct actie op worden ondernomen.
5. Seksueel overschrijdend gedrag
• Het kader (bestuur, commissieleden, trainer, coach, assistent-coach, teambegeleider,
teammanager) moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de basketballer zich veilig
voelt (te bewegen);
•

Het kader onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is
voor het functioneren in het team;

•

Het kader onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie
tegenover de spelers;

•

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen het kader en een lid van de vereniging onder
de 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;

•

Het kader mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of het kaderlid deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals
doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, achterwerk
en borsten;

•

Het kader onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten;

•

Het kader zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met
de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer;

•

Het kader heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en machtsmisbruik als gevolg
van seksuele intimidatie. Het kader is verplicht samen te werken met de
vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging;

•

Het kader zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen (extra speeltijd geven valt eveneens onder deze vergoeding). Ook
aanvaard het kader geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige
verhouding staan tot de gebruikelijke blijken van dank en waardering;

•

Het kader zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
sporter en de verenging is betrokken. Indien een kaderlid gedrag signaleert dat niet in
overeenstemming is met deze regels zal de betreffende persoon hierop direct worden
aangesproken en afhankelijk van de ernst van de constatering worden gemeld bij de
vertrouwenscontactpersoon.
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6. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die het bestuur van een
sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het
vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging
kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laat je wel zien dat je de veiligheid van
je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt.
7. Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
Mocht je als lid iets vervelends zien of meemaken meld dit dan bij een Vertrouwens Contact Persoon
(VCP).
Met deze persoon kun je je verhaal delen en dit zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.
Samen kunnen jullie dan kijken wat de mogelijkheden zijn in jouw specifieke situatie.
Twijfel niet je verhaal zal altijd serieus genomen worden en met de nodige zorg worden behandeld.
Neem contact op met het Centrum Veilige Sport via ons gratis telefoonnummer 0900-2025590
(werkdagen 08.30-17.30 uur). Vanuit het buitenland bel je +31900-2025590.
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