Normen en waarden
Doelstelling
Het beleidsplan “Normen en waarden” heeft ten doel iedereen die bij BWO betrokken is op
de hoogte stellen van het gewenste gedrag, binnen en buiten het veld. Tevens moet er
aandacht zijn voor toezicht op naleving en vast stellen van sancties met daarbij behorende
procedure.
Uitvoering
Het gewenste gedrag is vastgelegd in vier documenten:
1.
2.
3.
4.

Fair Play
Kleedkamerregels
Protocol
Algemene regels

Verantwoordelijkheid
Het hoofdbestuur van BWO heeft de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de Fair
Play, Kleedkamerregels en het Protocol. De Algemene regels Jeugd zijn verantwoordelijkheid
van de Jeugd commissie.
Eenieder die bij BWO betrokken is, is verantwoordelijk op naleving en toezicht van de
afgesproken regels.
Middelen
Alle regels zullen kenbaar gemaakt worden aan alle nieuwe leiders aan het begin van het
seizoen als onderdeel van het “algemene informatie pakket van BWO”.
Er zal in elke kleedkamer gang een tekst hangen, waarop gewezen wordt op de eigen
verantwoordelijk tav gedrag in de kleedkamer.
Sanctie
Er zal streng opgetreden worden op overtreding van de regels. Het hoofdbestuur cq de
Jeugd commissie kunnen sancties opleggen variërend van waarschuwing, schorsing tot
voordragen tot royeren, afhankelijk van de aard van overtreding.
Taken
In geval van overtreding van de regels dient men het direct de betrokkene (en eventueel de
ouders) hierop aan te spreken of, indien nodig kenbaar gemaakt worden aan de
verantwoordelijken binnen BWO. Dat kunnen leiders, coördinatoren of bestuursleden zijn.

Fair Play k.s.v.BWO
ALGEMEEN
Als lid van BWO zal ik me zo gedragen dat ik een voorbeeld ben voor anderen.
Ik zal als speler:
-

de beslissing van de scheidsrechter accepteren
acties gericht op ledematen van de tegenstander niet tolereren
niet natrappen
handen thuis houden, ook t.a.v. eigen team spelers
geen verbaal geweld gebruiken, zoals bedreiging, schelden, ‘vinger omhoog’
niet praten/protesteren tegen scheidsrechter en tegenstanders
respect hanteren voor scheidsrechter/tegenstander
mij sportief gedragen d.m.v.: hand geven, elkaar overeind helpen, bij blessure
bal uit spelen/terug geven
de tegenstander na de wedstrijd een hand geven
de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenstander
bedanken als ik aanvoerder ben

Ik zal als leider:
-

de beslissing van de scheidsrechter accepteren
geen verbaal geweld gebruiken, zoals bedreiging, schelden, ‘vinger omhoog’
niet praten/protesteren tegen scheidsrechter en tegenstanders
respect hanteren voor scheidsrechter/tegenstander
slecht gedrag van spelers niet versterken en waar nodig corrigeren
alles in het werk stellen om het team volgens de fair play regels te laten spelen
ouders op hun verantwoordelijkheid wijzen
het goede voorbeeld geven

Kleedkamerregels k.s.v.BWO
Als lid van BWO zal ik me zo gedragen dat ik een voorbeeld ben voor anderen.
Ik zal als speler:
-

de waardevolle voorwerpen opbergen in een kluisje aanwezig in de kantine
van andermans eigendommen afblijven
de kleedkamer bezemschoon achter laten
de kleedkamer van de tegenstander op schoonheid beoordelen en eventueel
schoon maken indien de ruimte vervuild is
kleding niet tegen de muren uitkloppen
alle kleding (eigen en sponsorkleding) netjes behandelen
schoeisel buiten de kleedkamer schoon maken
niet roken in de kleedkamer
de kleedkamer binnen 30 minuten verlaten

Ik zal als leider:
-

-

de leider(s) van de tegenstander attenderen op de aanwezige kluisjes in de gang
van de kleedkamers.
zorg dragen dat het deel van de kleedkamer wordt gebruikt die op basis van de
kleedkamerindeling is toegewezen (bij problemen: contact opnemen met de
wedstrijdcoördinator)
verantwoordelijk blijven voor het schoon houden van de kleedkamer en die van
de tegenstander
vanaf de JO13-groep een corvee rooster instellen t.b.v. schoon houden van de
eigen kleedkamer en die van de tegenstander
zorg dragen dat de plateaus t.b.v. thee cq limonade teruggebracht worden naar
de kantine
gevonden voorwerpen meenemen en inleveren bij de wedstrijdcoördinator

B.W.O. zal:
-

niet aansprakelijk zijn voor vermissing/beschadiging van de eigendommen van
spelers cq. leiders
zorgen dat er een goed gevulde EHBO-koffer achter de bar aanwezig is
zorgen voor de meest optimale kleedkamerindeling

PROTOCOL k.s.v.BWO
ALGEMEEN
Als lid van BWO zal ik me zo gedragen dat ik een voorbeeld ben voor anderen.
Ik zal:
-

geen grove taal gebruiken en niemand uitschelder
mijn fiets of scooter in de daarvoor bestemde stalling zetten
zorgen dat het clubgebouw en al het materiaal dat ik gebruik in goede
staat blijft
afval in de daarvoor bestemde afvalbakken gooien
mijn voetbalschoenen BUITEN schoonmaken
douchen na elke training en wedstrijd. Daarbij maak ik gebruik van
badslippers
na de training of de wedstrijd de kleedkamer binnen 30 minuten verlaten
de kleedkamer bezemschoon achterlaten

TRAIN ING
Als lid van BWO zal ik met veel inzet trainen.
Ik zal:
-

-

als ik niet kan trainen, de trainer zelf informeren
de eerst volgende wedstrijd niet in de basis staan als ik zonder afmelding
of zonder goede reden weg blijf van de training
bij extreem slecht weer contact opnemen met de trainer over het
doorgaan van de training,
15 minuten (en niet veel eerder) voor aanvang van de training aanwezig
zijn.
trainen in trainingskleding
▪ tijdens de wintermaanden in trainingspak
▪ altijd scheenbeschermers dragen
▪ bij slecht weer altijd trimschoenen meenemen
de trainer helpen met ballen/hesjes/pionnen
het trainingsmateriaal netjes behandelen en schoon houden
op het trainingsveld de lopende trainingen niet belemmeren. - ballen die
buiten het trainingsveld raken direct ophalen.
samen met mijn teamgenoten het materiaal na de training verzamelen en
opbergen
gezamenlijk met mijn team een goede warming-up afwerken
na de training verplicht douchen (gebruik badslippers is verplicht)
na het eindpraatje van de trainer een cooling down afwerken
alleen met toestemming van de trainer tijdens de training het veld
verlaten

WEDSTRIJD
Als lid van BWO zal ik de wedstrijden sportief spelen met respect voor de
tegenstander en met een goede wedstrijdmentaliteit.
Ik zal:
-

-

-

-

zorgen dat ik op de afgesproken tijd aanwezig ben (bij thuiswedstrijden
minimaal ½ uur, bij uitwedstrijden minimaal 1 uur van te voren bij BWO;
tenzij andere teamafspraken gemaakt zijn)
niet in de basis staan als ik te laat kom
indien ik niet kan voetballen dit uiterlijk vrijdagavond voor 19:00 uur
doorgeven aan de trainer, zodat deze eventueel voor vervanging kan
zorgen
goed geconcentreerd zijn hij de wedstrijdbespreking
altijd scheenbeschermers dragen
mijn shirt in de broek en mijn kousen over de scheenbeschermers dragen
zorgen voor schone voetbalschoenen
zelf mijn tas controleren of alles erin zit (ik voetbal, niet mijn ouders)
eerst contact opnemen met de leider/trainer als ik een aantal wedstrijden
achtereen niet speel, zonodig met de groepscoördinator van mijn groep
(ik ben bij BWO om te voetballen)
mij volgens de Fair Play regels gedragen

OUDERS
Als ouder van een speler van BWO zal ik zorg dragen voor een goede ondersteuning van
mijn kind en de leider/trainer.
Ik zal:
-

zo veel mogelijk wedstrijden van mijn kind komen bekijken, omdat
kinderen het leuk vinden om toeschouwers te hebben
aanmoedigen, maar weet dat aanwijzingen de verantwoordelijkheid van
de coach zijn
problemen, die altijd te bespreken zijn, niet vlak voor, tijdens of direct na
de wedstrijd aan de orde brengen
vanaf de JO11-jeugd niet meer mee gaan naar de kleedkamer
beschikbaar zijn voor vervoer van spelers naar uitwedstrijden
een voetbaltechnisch trainingsschema / opleidingsplan kunnen inzien

Algemene regels: Jeugd k.s.v.BWO
De algemene regels zijn ervoor om de uitvoer van de overige regels te kunnen waarborgen.
Ik zal als leider/trainer:
-

aan het begin van het seizoen met alle ouders een gezamenlijk gesprek
hebben met minimaal de volgende onderwerpen op de agenda:
▪ Fair Play regels
▪ kleedkamerregels
▪ protocol
▪ wedstrijdschema
▪ corveeschema (vanaf de JO13-groep)
▪ vervoersschema t.b.v. uitwedstrijden
▪ uitleg voetbal.nl voor de wedstrijdschema’s
▪ beoefening van andere sporten
▪ Vermelden van bestaan social media (BWO Actueel)
▪ juniorenscheidsrechterskorps
▪ wassen van sponsorkleding (daar waar van toepassing)
▪ overige teamafspraken

-

samen met de trainer en/of de coördinator van de Technische Commissie
uitleg geven t.a.v. de voetbaltechnische uitgangspunten van het
desbetreffende team
zorgen voor de benodigde schema’s
tijdens de wedstrijdbespreking nogmaals aandacht schenken aan Fair Play
en inzet.

-

Ik zal als groepscoördinator:
-

-

aan het begin van het seizoen met alle leiders en trainers een gezamenlijk
gesprek hebben met minimaal dezelfde onderwerpen als hierboven
vermeld
zorgen dat een lid van het dagelijks bestuur van het Jeugdbestuur en de
coördinator van de Technische Commissie aanwezig is

