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Gedragscodes  

Met het opstellen van deze gedragscode wil basketbalvereniging Pigeons aangeven welk 

gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, stagiaires en de 

ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we 

in staat een sfeer te creëren waarin iedereen -van jong tot oud - zich veilig en prettig 

binnen onze vereniging kan bewegen. 

 

Bij Pigeons: 

1. Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar. 

2. Zien we het positieve in de ander. 

3. Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde. 

4. Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost. 

5. Helpen we elkaar waar dat nodig is. 

6. Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden 

de accommodaties, waar we gebruik van maken, schoon. 

7. Gaan we respectvol met elkaar om. 

8. Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie, 

seksuele intimidatie en/of ander agressief gedrag.  

9. Drinken we alcoholvrije drankjes tijdens trainingen en wedstrijden. Bezitten of 

gebruiken we geen drugs of wapens. En roken we op de daarvoor aangewezen plekken. 

10. Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar aan op deze 

gedragsregels. 

 

Aanvullende regels voor spelende leden: 

1. Afspraken nakomen. 

2. Besluiten accepteren. 

3. Tegenstanders, scheidsrechters en juryleden na de wedstrijd een hand geven. 

4. Bij verhindering afmelden. 

5. Inzet als scheidsrechter of als jurylid tijdens wedstrijden van andere teams. Indien 

hiervoor cursussen of diploma’s benodigd zijn of aangereikt worden, dan worden deze 

gevolgd. 
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Ouders en verzorgers 

Ouders/verzorgers zijn in het bijzonder voor jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. 

Hoe beter ouders/verzorgers zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans 

dat kinderen dit nu en ook later zullen doen. Daarom staan hieronder de belangrijke 

regels die van toepassing zijn voor ouders/verzorgers van jeugdleden. 

Regels voor ouders en verzorgers: 

1.  Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder/verzorger van 

toepassing. 

2.  U blijft tijdens de wedstrijd of trainingen op de tribune of de daarvoor aangewezen 

ruimte.  

3.  U onthoudt zich van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, 

discriminatie, seksuele intimidatie en/of andere vormen van agressief gedrag. 

4.  Pigeons heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt 

u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan 

de teambegeleiding na de training of na de wedstrijd, maar nooit op het veld. Komt u er 

samen niet uit, neem dan contact op met het bestuur van Pigeons.. 

5.  U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 

6.  U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd. 

7.  U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of 

wedstrijd. 

8.  U controleert (bij jonge spelers) of alle benodigdheden in de tas zitten: kleding, 

basketbalschoenen, douchespullen. 

9.  U voldoet de contributie via automatische incasso of bij vooruitbetaling van de 

jaarcontributie via bankoverschrijving. 

10. Stimuleer uw kinderen tot meedoen van activiteiten en evenementen. 

11. Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn. 

12. Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie). 

13. Respecteer besluiten van de scheidsrechters. 

14. Bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats. 

15. Doe naar vermogen vrijwilligerswerk. 


