Gedragscode
"Zo zijn onze manieren"
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THCC de Kromhouters is dé hockeyvereniging waar je je thuis voelt en
je het beste uit jezelf en je team kunt halen

1. Inleiding
Algemeen
De hockeyvereniging wil een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk
met plezier en voldoening kunnen spelen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels.
THCC De Kromhouters, bestuur en commissies, wil actief werken aan de bewustwording van
normen en waarden bij de beoefening van het hockeyspel. De doelgroep is breed: van
spelers, coaches, trainers, vrijwilligers, supporters, bezoekers tot ouders/verzorgers.
Vooral de trainers, coaches en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij het uitdragen en bewaken van gedragsregels binnen de vereniging. Daarnaast
hebben zij tezamen met de senioren een voorbeeldfunctie.
Naast het uitspreken en afspreken van deze gedragscode zullen we elkaar als transparante
vereniging op het naleven daarvan aanspreken. Bij overtreding van de regels gaan we met
elkaar in gesprek. Uiteindelijk kunnen sancties volgen.

Doelstelling document
Deze gedragscode werkt onze normen en waarden als THCC de Kromhouters uit. Het dient
als naslagwerk voor iedereen die bij onze vereniging betrokken is.

Tot stand koming
Dit document is tot stand gekomen met de medewerking van Marilyn Bruggeman, Frank
Gubbels, Daniëlle Kooijman, Caroline Leeman, Cees Metselaar en Manon van Roon. Er is
getracht een zo volledig mogelijk en duidelijk document te realiseren.
Voor deze versie is er een extra check gedaan door studenten van de opleiding Sport,
Management en Ondernemen. Om deze gedragscode up to date te houden doet de
vereniging er goed aan deze jaarlijks te (laten) herzien.
Dit protocol is onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging THCC De
Kromhouters en heeft daarom een verplichtend karakter.
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2. Overwegingen bij onze eigen gedragscode
Algemeen
THCC De Kromhouters wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo veel mogelijk
laten genieten van hockey. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de
belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau training te
geven en in een zodanige poule aan de competitie te laten deelnemen dat het geheel
voldoende uitdaging biedt om beter te gaan hockeyen. We willen dat de elementen
prestaties, sfeer en het uitdragen/naleven van normen en waarden elkaar versterken. Dit
komt het verenigingsgevoel binnen de THCC De Kromhouters ten goede en zal de
hockeysport in het algemeen en de club in het bijzonder promoten.
Over wie gaat het?
Iedereen die lid is van THCC De Kromhouters wordt geacht van de gedragscode op de hoogte
te zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers ermee bekend
moeten zijn.
Iedereen bij THCC De Kromhouters moet de gedragscode uitdragen en naleven, zodat ook
bezoekers en supporters zich eraan houden. Goede omgangsvormen vormen het
uitgangspunt voor ons handelen. We moeten elkaar op de naleving ervan kunnen en durven
aanspreken.
Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we
normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst
proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat
we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal?). Wat gebeurt er als iemand
zich niet aan de regels van de gedragscode houdt? We nemen dan maatregelen, zoals het
aanspreken van betrokkenen of het opleggen van sancties.
Wat zijn onze uitgangspunten bij de gedragsregels?
 We werken vanuit het principe: Uitspreken - Afspreken - Aanspreken
 We zijn transparant: eenduidig, consequent en gaan met elkaar in gesprek
 Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen rol binnen de vereniging
 Iedereen is gelijkwaardig en voelt zich welkom bij de club
 We doen het samen
 We geven vertrouwen
 We gaan met het geschonken vertrouwen zorgvuldig om
 We zorgen voor elkaar
Hoe gaan we dat doen?
 We maken duidelijke afspraken en daar houden we ons aan
 We steunen elkaar in plaats van het maken van verwijten naar elkaar
 We praten niet over elkaar maar met elkaar
 Als iets niet lukt, gooien we niet het bijltje erbij neer, maar roepen we hulp in
 We doen wat we zeggen, en we zeggen wat we doen
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Welke normen en waarden zijn bij THCC De Kromhouters al formeel vastgelegd?
In het huishoudelijk reglement zijn de volgende normen en waarden (in artikel 13) letterlijk
als volgt vastgelegd:
 Wij zijn een vereniging. Dus we doen het samen. Niemand is belangrijker dan de
club. Iedereen heeft de vrijheid naar eigen eer en geweten te handelen binnen de
gemaakte kaders van de club.
 Wij komen onze afspraken na en kunnen op elkaar vertrouwen en spreken elkaar aan
op het naleven van de afspraken
 We gedragen ons sportief naar alle betrokkenen
 We respecteren andermans eigendommen en zijn er zuinig op. Dit geldt voor zowel
eigendommen van de club als die van derden.
 We supporten langs de lijn alleen door positieve aanmoediging.
 We zorgen er voor dat iedereen zich welkom voelt op onze club.
 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met welke achtergrond,
geloofsovertuiging of sexuele geaardheid dan ook. De club streeft er naar dat ieder
lid, vrijwilliger en beroepskracht zichzelf kan zijn.

THCC de Kromhouters is dé hockeyvereniging waar je je thuis voelt en je het
beste uit jezelf en je team kunt halen.
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3. Algemene gedragsregels voor hockey
Algemeen
THCC De Kromhouters vraagt nadrukkelijk aandacht voor het naleven van de gezamenlijk
overeengekomen normen en waarden vóór, tijdens en na de beoefening van de
hockeysport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die op het hockey van toepassing
zijn.
Wat zijn onze uitgangspunten?
 Door hockey leren mensen hun grenzen te ontdekken en te verleggen.
 Hockey geeft mensen zo zelfkennis en zelfvertrouwen.
 Hockey is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk
beoefent. Zonder samenspel en zonder tegenstander is er geen hockey.
 Hockey is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
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4. Het gebruik en betreden van het hockeycomplex
Algemeen
Het sportcomplex is van ons allemaal. Het in stand houden en verbeteren van het complex
en de aanschaf van trainingsmiddelen vereist veel geld van de leden en de gemeente.
Schade door baldadigheid, onjuist gebruik of slordigheid moeten we voorkomen. Voorts zijn
clubhuis en velden ons visitekaartje. Laten we er dus zuinig op zijn en zorgen dat het geheel
netjes blijft.
Uitgangspunten bij het gebruik van het hockeycomplex
 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 Er wordt geen glas- en aardewerk mee het veld opgenomen.
 Natuurlijk kun je met glas- en of aardewerk op het terras zitten, als je het daarna
maar zelf even terug brengt.
 Zitten doen we op de daarvoor bestemde banken, dus niet op tafels.
 Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te hockeyen. Loop dus om het veld
heen als je naar de andere kant moet.
 Loop niet met modderige schoenen op het veld.
 Het gebruik van voetbalschoenen is niet toegestaan tenzij anders aangegeven.
 Blijf achter de hekken tijdens een wedstrijd.
 Hekken zijn niet om overheen te klimmen. Wil je het veld op, gebruik dan de
toegangspoort.
 Honden dienen aangelijnd te zijn.
 Fietsen en brommers/scooters horen in de daarvoor bestemde rekken geplaatst te
worden.
 Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. Indien deze vol
is, gebruik het parkeerterrein bij het tennisveld.
 De weg achter het clubhuis dient vrijgehouden te worden voor hulpdiensten.
 De toegangen naar het veld moeten we eveneens in het belang van de veiligheid
vrijhouden.
 Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 Meld eventuele beschadigingen of (mogelijk) gevaarlijke situaties bij een van de
bestuursleden of commissieleden of bij je begeleider.
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5. Gedragsregels voor de speler
We spreken in de tekst hieronder in de algemene zin over een persoon ‘hij’, maar uiteraard
kan dit ook gelezen worden als ‘zij’. Dit voor het leesgemak.
De speler:
 Is sportief en vertoont teamgeest. Hij steunt zijn medespelers in het veld.
 Neemt zoveel mogelijk deel aan alle trainingen en wedstrijden. Bij verhindering
meldt hij zich tijdig af bij trainer / coach.
 Is bij de training minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig.
 Is voor een wedstrijd op de aangegeven verzameltijd aanwezig.
 Draagt tijdens de trainingen en wedstrijden de verplicht gestelde scheenbeschermers
en mondbeschermer (bitje).
 Gebruikt zijn mobiele telefoon als wisselspeler tijdens de wedstrijd niet, maar heeft
aandacht voor het spel.
 Heeft respect voor zijn medespelers, de tegenstander, de scheidsrechter, de coach
en het publiek.
 Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter ook als hij het daar niet mee eens.
 Is zuinig op alle materialen die gebruikt worden inclusief de velden en kleedkamers.
De doelen zijn niet bedoeld om in te hangen, klimmen of zitten. De dug-outs zijn
evenmin geplaatst om hard met een bal tegen te slaan, te bekladden of om op te
klimmen.
 Gebruikt de dug-out of kleedkamer niet als prullenbak: rommel, zoals bijvoorbeeld
lege flesjes, gooit hij in de prullenbak.
 Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer/clubhuis uit.
 Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer of de bovenverdieping
van het clubhuis.
 Meldt aan de coach of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring
bij de trainer of begeleider.
 Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. Dit geldt
ook voor ballen die in of over de sloot of in de bosjes zijn geslagen.

8

THCC de Kromhouters is dé hockeyvereniging waar je je thuis voelt en
je het beste uit jezelf en je team kunt halen

6. Specifieke gedragsregels voor de trainer/coach
De trainer/coach:
 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders.
 Is op tijd aanwezig voor trainingen en op de verzamellocatie voor uit- en
thuiswedstrijden.
 Ontvangt de (coach/begeleider van de) tegenpartij en de scheidsrechters.
 Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de
wedstrijden.
 Stelt uit het oogpunt van sportiviteit alleen speelgerechtigde spelers op. Winnen en
verliezen doe je samen als team!
 Zorgt voor toezicht op orde en netheid in de kleedkamer en de dug-outs, zowel uit als
thuis. Deze blijft na afloop opgeruimd achter.
 Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal van het team (eventuele kleding,
ballen, bidons en keeperuitrusting).
 Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. Bijzondere
voorvallen op het gebied van gedragsregels vermeldt hij.
 Behandelt elke (jeugd)lid als gelijke, zowel buiten als op het veld. Geeft eenieder
aandacht.
 Gebruikt geen alcohol en geen tabak tijdens het begeleiden of trainen van een team.
 Nuttigt geen alcohol als begeleidende autorijder bij uitwedstrijden.
 Maakt geen/zo min mogelijk gebruik van zijn mobiele telefoon tijdens de training.
 Laat na de training of wedstrijd het veld netjes achter en bergt de gebruikte
(trainings)materialen op.
 Neemt deel aan de trainer-/coachbijeenkomsten en eventuele andere overleg-en
scholingsvormen die de vereniging voor hem organiseert.
 Houdt bij het begin van het seizoen een kick-off overleg met ouders en spelers.
Daarin spreekt hij zijn verwachtingen over de omgang met elkaar uit en brengt hij de
normen en waarden van de club bij hen onder de aandacht. Gedurende het seizoen
komt hij hier op terug.
 Rapporteert wangedrag of andere problemen van spelers aan een bestuurslid. Indien
het een jeugdspeler betreft, worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht door het
bestuur.
 Brengt spelers passie bij voor het spel. Dit vervlecht hij met respect voor eenieder.
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7. Specifieke gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de
jeugdspeler
De ouder/verzorger:
 Toont belangstelling voor zijn kind, is een goed supporter en geeft het goede
voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 Blijft tijdens de training en de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of
buiten de lijnen van het veld (op een half veld het liefst aan de kopkanten).
 Houdt zich afzijdig van de vaste begeleiding van het team door trainers en coaches
(en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk
verzoek van de begeleiding).
Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
 Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen
geven.
 Een evenredig aandeel hebben bij het vervoeren van het team naar een uitwedstrijd
en het invullen van de bardiensten.
 Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is of zich op tijd afmeldt voor een
training of een wedstrijd.
 Op tijd de contributie voldoen.
 Voor een geldende (aanvullende) ziektekostenverzekering voor de zoon/dochter
zorgen.
 Zorg dragen voor adequate kleding, schoeisel scheen- en mondbeschermer.
 Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie tijdig bij de
desbetreffende trainer, coach, coördinator of bestuurder van de vereniging melden.
 Trainer/coach en jeugdcommissie informeren over bijzonderheden van hun kind,
indien deze van invloed zijn op veiligheid, gezondheid of welzijn tijdens een wedstrijd
en/of training.
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8. Gedragsregels voor de vrijwilliger
Algemeen
Voor elke bij de THCC De Kromhouters betrokken vrijwilliger, of hij wel of niet zelf hockey
speelt, geldt dat hij een belangrijke rol speelt bij het slagen van deze gedragscode. De club
maakt immers ook met de vrijwilliger afspraken over de geldende normen en waarden en
zijn belangrijke voorbeeldfunctie. Ook in dit opzicht steunt THCC De Kromhouters op zijn
vrijwilligers.
De vrijwilliger:
 Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 Heeft respect voor anderen en is zuinig op de materialen van de vereniging.
 Ziet er op toe te zien dat de ruimtes en velden die tijdens de activiteiten gebruikt
worden opgeruimd en schoon worden achtergelaten.
 Neemt bij het constateren van het overtreden van de gedragscode, contact op met
de overtreder en de coach van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is
met een bestuurslid.
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9. Richtlijnen voor sociale media
Bedenk dat...
 Het gebruik van sociale media 'real time' gebeurt. Eén druk op de knop en jouw bericht
staat direct online.
 Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd gemakkelijk om
informatie naderhand te laten verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wil overkomen in
tekst, beeld en geluid. Niet alleen voor dat ene moment. Zo gebruiken bijvoorbeeld
werkgevers vaak Google om uit te zoeken wie de sollicitanten zijn.
 Het not-done is om eenmaal geplaatste berichten zomaar te verwijderen. Met een druk
op de knop (real time) worden ook foute berichten online geplaatst. Probeer de eerste te
zijn om je eigen fouten te corrigeren , zonder eerdere berichten per definitie te wijzigen
of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. Geef bij
verwijdering een goede reden.
 Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs- en
citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te
publiceren. Schending van deze wet kan je een boete opleveren van honderden euro's.
 Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot wie
je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van
anderen wordt gerespecteerd.

Niet sportief op sociale media
 Als je iets niet zou doen in real life, doe het dan ook niet online. Tel eerst tot 10
voordat je iets post, de hele wereld kijkt mee.
 Behandel anderen online zoals je zelf ook behandeld wilt worden: sportief en met
respect.
 Schrijf geen kwetsende of beledigende dingen, ook niet als grapje. Online kun je niet
zien hoe iets precies bedoeld is.
 Negeer pesterijen of vervelende opmerkingen. Ga niet terugschelden. Als je wordt
lastiggevallen, maak dan een schermafdruk als bewijs en ga naar de
trainer/coach/manager, of naar de vertrouwenspersoon.
 Zet niet zomaar alles online. Alles wat je op internet publiceert, zoals foto's, filmpjes
of chats, blijft voor eeuwig terug te vinden. Oók als je denkt dat het weg is.
 Breng jezelf of je sport(vereniging) niet in verlegenheid met tekst, filmpjes, of foto's
waarmee je niet gezien wilt worden.
 Respecteer de privacy van jezelf en van anderen. Zet dus niet zomaar foto's of
persoonlijke informatie online, maar vraag eerst toestemming.
Laat zien dat je een goede verliezer bent, ook online.

Wel sportief op sociale media
 Vergelijk online zijn met een bomvol stadion: duizenden mensen kunnen meekijken
met wat je doet. Werk dus aan je persoonlijke pr en laat zien hoe sportief je bent
 Net als jij vinden anderen een aardig bericht of een compliment ook leuk. Aardig en
respectvol zijn loont, óók online.
12
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 Een grapje is leuk, maar wees wel duidelijk over je bedoelingen. Dat voorkomt
misverstanden. Grijp in als je merkt dat een ander te ver gaat, bijvoorbeeld door te
zeggen dat iets niet aardig overkomt. Blijft iemand anders schelden, negeer dat dan.
 Het mooie van een smartphone of ander apparaat is dat je 'm kunt uitzetten of
wegleggen. Is het even niet zo gezellig online? Dan ga je toch wat anders doen?
 Internet is een ontzettend handig uithangbord om je sportieve prestatie met de rest
van de wereld te delen. Wedstrijd gewonnen? Nieuw trucje geleerd? Record
verbeterd? Deel het!
 Neem jezelf niet te serieus. Humor is op sociale media een handig hulpmiddel. Ook
inhaken op wat er in de rest van de wereld gebeurt, kan best met een origineel
grapje.
 Wees online ook sportief naar anderen: feliciteer je concurrent met de winst,
complimenteer een ander team en bedank de scheids via Twitter. Succes verzekerd.
Blijf altijd respectvol en sportief op sociale media.
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10. Alcohol, tabak en drugs
Algemeen
THCC De Kromhouters vindt het van groot belang dat volwassenen ook bij het omgaan met
alcohol, tabak en drugs de omvangrijke groep jeugdleden het goede voorbeeld geven.
 Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Het gebruik ervan staat
daarmee haaks op een van de doelen die sportverenigingen nastreven. De leden
dienen deze middelen dan ook met mate te gebruiken en zeker niet op het veld of in
de kleedkamers.
 Eenieder dient er bewust te zijn dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van
jeugd hen een slecht voorbeeld geeft.
 De begeleidende autorijder bij uitwedstrijden nuttigt geen alcohol.
 Het nuttigen van alcoholische dranken in het clubhuis is op zaterdag vóór 16:00 niet
toegestaan.
 Senioren en vrijwilligers worden aangemoedigd om aan de NOC*NSF Instructie
Verantwoord Alcohol schenken (KNHB) deel te nemen.
 Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en het clubhuis.
 Drugsbezit en -gebruik in en om het sportveld is niet toegestaan. Het constateren
hiervan zal leiden tot een onmiddellijk veld-/complexverbod.
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11. Handelwijze bij misdragingen tegen de arbitrage
Algemeen
Alle leden van THCC De Kromhouters spannen zich in om de reputatie van de vereniging in
ere te houden. Eenieder op het complex is verantwoordelijk voor het gedrag ten opzichte
van de arbitrage. Zonder scheidsrechter is er immers geen wedstrijd. Scheidsrechters zorgen
ervoor dat wedstrijden op een sportieve manier en volgens de spelregels verlopen, zodat
spelers optimaal kunnen genieten van het hockeyspel. Indien een aanwezige, speler of nietspeler, zich aan misdragingen schuldig maakt, zal deze op zijn of haar gedrag worden
aangesproken. Onder misdraging wordt verstaan:
 verbaal of fysiek geweld
 intimidatie
 discriminatie
Indien spelers, trainers, coaches, bestuursleden en toeschouwers het niet eens zijn met de
beslissing van de scheidsrechter dienen zij zich van misdragingen te onthouden. Gebeurt dit
wel dan is de scheidsrechter bevoegd de betreffende persoon of personen hierop aan te
spreken. De speler, team of coach wordt conform de wedstrijdregels bestraft. Bij ernstige
misdragingen oordeelt de bond overeenkomstig de bondsregels. Een uitspraak kan ook
consequenties hebben voor de club. Indien na de wedstrijd een discussie met de arbitrage
wordt voortgezet, dienen de normale, gangbare beleefdheidsnormen in acht genomen te
worden.
Procedure bij escalatie
Bij fysiek geweld tegen de arbitrage zal het bestuur:
 de wedstrijd direct laten staken
 aangifte doen bij de politie
 een rapport zenden naar Tuchtcommissie van de KNHB
Bij fysieke of verbale bedreiging van de arbitrage zal het bestuur:
 de overtreder verwijderen
 een rapport zenden naar de Tuchtcommissie van de KNHB
 bij herhaling de wedstrijd laten staken
 een interne sanctie bepalen
Bij persoonlijke verbale belediging zal het bestuur:
 het spel laten stilleggen
 de boosdoener van het complex laten verwijderen
 een interne sanctie bepalen
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12. Wat als het mis gaat?
Algemeen
THCC De Kromhouters bestaat als grote vereniging uit vele mensen met elk hun eigen
achtergrond. We beseffen dat mensen wel eens moeite hebben met gedragsregels, zeker bij
een sport die gepaard gaat met emoties.
Ieder (jeugd)lid en iedere vrijwilliger valt onder het tuchtrecht van de KNHB, conform artikel
7 in de Statuten. Het bestuur kan vrijwilligers verplichten om een VOG te overleggen.
In dit hoofdstuk geven we aan welke procedures we hebben als we constateren dat de
afgesproken normen en waarden niet worden nageleefd.
 Het belangrijkste uitgangspunt, zie daarvoor hoofdstuk 2, is dat we elkaar direct
aanspreken als we een afwijking van de gedragsregels constateren.
 Ouders van jeugdleden, senioren en vrijwilligers dienen kritiek, op- en/of
aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie tijdig bij de desbetreffende
trainer, coach, coördinator of bestuurslid te melden. Zoals eerder in hoofdstuk 2
benoemd, is het belangrijk dat zij direct belanghebbende of betrokkene zijn.
 De coach rapporteert wangedrag of andere problemen van spelers aan een
bestuurslid. Indien het een jeugdspeler betreft worden tevens de ouders/verzorgers
ingelicht door het bestuur.
 Voor alle vertrouwelijke zaken waarmee ouders, vrijwilligers, leden worstelen en die
ze niet met direct betrokkenen kunnen bespreken is bij THCC De Kromhouters een
vertrouwenspersoon aanwezig die kan adviseren.
 Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van
wie dan ook worden niet geaccepteerd. Dit gedrag zal aanleiding zijn tot
vervolgstappen.
 Sancties zijn een laatste middel waar praten niet meer helpt.
 De sanctie van een al dan niet tijdelijk complexverbod legt het bestuur direct op bij
fysiek geweld, fysieke of verbale bedreiging en het constateren van drugsbezit of –
gebruik.
 Die mogelijkheid tot het door de club opleggen van sancties (schorsen) staat
omschreven in de Statuten (in de artikelen 8. en 9.)
 De tuchtcommissie kan het bestuur adviseren naast de door de KNHB opgelegde
maatregelen tegen spelers of coaches, aanvullende maatregelen te nemen.
 In die gevallen waar de gedragsregels niet (direct) voorzien, zal het bestuur op basis
van de in dit document opgenomen uitgangspunten, actie ondernemen.
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