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De gedragscode van de volleybal vereniging Apollo maakt duidelijk welke normen (regels) er
gelden, zodat het voor iedereen helder is welk gedrag er van elkaar verwacht wordt. De
gedragscode geldt niet alleen voor alle volleyballers, maar ook voor toeschouwers, coaches,
trainers en ouders. De gedragscode is van kracht bij alle activiteiten van volleybalvereniging
Apollo of activiteiten waaraan volleybalvereniging Apollo deelneemt.

Gedragscode

Algemene gedragscodes
Respecteer de regels van je sport
Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
Respecteer scheidsrechters, organisatie, trainers en coaches
Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig
Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport
Beoefen samen een faire sport

Specifieke gedragcode
Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kan trainen en
wedstrijden kan spelen.
Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
Sport met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders, je vereniging.
Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.
Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of aan
te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag.
Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken,
bijvoorbeeld met je trainer, je coach, je teamgenoten.
Gebruik geen grove taal en beledig of belaag geen spelers, trainers, scheidsrechters
en/of officials.
Zorg tijdens aanwezigheid bij trainingen/wedstrijden voor een positieve, stimulerende
houding om een optimaal resultaat met elkaar neer te zetten.
Meld voor een training/wedstrijd altijd of er rekening moet worden gehouden met
eventuele beperkingen (fysiek en/of mentaal).
Kom ruim op tijd voor trainingen en wedstrijden, zoals afgesproken met trainer(s) of
coach.
Indien je niet kan, meld je, persoonlijk en tijdig, minimaal 4 uur van tevoren, af voor
trainingen bij de trainer; en voor wedstrijden minimaal 1 dag van tevoren bij de
aanvoerder.
Elke speler komt in gepaste verzorging in de zaal: o.a. alleen sportkleding, lang haar
vastgebonden, geen sieraden, geen kauwgom en geen afgezakte broeken.
Alle spelers helpen met het klaarzetten en wegbrengen van het materiaal.
Spreek onenigheid tussen spelers of conflicten met een trainer zo snel mogelijk uit.
Ouders worden vriendelijk verzocht niet in de zaal te blijven tijdens de trainingen.
Ouders worden vriendelijk verzocht geen technische of tactische aanwijzingen te
geven tijdens wedstrijden van de kinderen. Hard juichen en klappen wordt zeer
gewaardeerd.
Bij overtreding van deze gedragscodes wordt de persoon in eerste instantie aangesproken door
de trainer en/of coach, die hiervan melding maakt bij de Technische Commissie. Bij herhaling
van overtreding van deze gedragscodes kan een speler uit het desbetreffende team verwijderd
worden. Het oordeel ligt bij de Technische Commissie en de trainer of dit van tijdelijke of
definitieve aard zal zijn. Bij jeugdleden zullen de ouders ingelicht worden. Bij grove
overtreding en blijvende herhaling kan je lidmaatschap bij de vereniging worden beëindigd.
Deze gedragscode blijft van kracht totdat een nieuwe versie wordt vastgesteld.
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