Protocol Dames-/meisjesteams
Gedrag afspraken Sc Gastel;
Zoals bij elke vereniging, werkgever, en in thuissituaties gelden overal afspraken om de
dagelijkse gang van te zaken onder controle te houden. En zo ook bij Sc Gastel horen
duidelijke afspraken te worden nageleefd om zo de vereniging correct en kwalitatief hoog te
houden.
Van trainers en leiders word verwacht dat zij afspraken maken met het aan hen toegewezen team. Zij
mogen daarin aanvullend werken vanuit het voetbaltechnisch beleidsplan maar hiervan niet
afwijken.
De algemene gedragscodes:
- Respecteer de regels van je sport.
- Respecteer de mede- en tegenstanders binnen je sport.
- Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
- Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
- Samen staan voor een faire sport.
De algemene afspraken op een rij:
- Communiceer netjes en beleefd op de juiste manier.
- Breng op geen enkele manier Sc Gastel in diskrediet.
- Afspraken nakomen welke door Sc Gastel zijn gemaakt.
- Zuinig omgaan met aan jouw verstrekte materialen en kleding.
- Houd kleedkamers in goede en schone staat, laat geen rommel achter buiten de
vuilnisbakken.
- Dames/meisjes (ook gemengde teams!) blijven gescheiden van mannen/jongens!
 Bij dames dient een (mannelijke) leider/trainer vooraf elk seizoen goede
afspraken te maken met het betreffende damesteam wanneer en hoe hij
zich in dezelfde kleedruimte begeeft en gedraagt.
 Bij meisjes blijft dit strikt gescheiden. Wacht tot de gehele groep is
omgekleed alvorens je in de kleedkamer te gaan begeven! Zorg dus voor een
vrouwelijk lid/ouder om, indien nodig, in de betreffende ruimte voor
eventuele orde te zorgen.
 Indien een trainer/leider separaat iets met een speelster wil bespreken, ga
separaat, doch in het zicht (openbaar waarneembaar) zitten. Dus niet
bijvoorbeeld in een (afgesloten (lees; met deur dicht)) kleedkamer, maar
juist in een hoekje kantine of een dug-out (dus openbaar, zichtbaar!).
 Bij transgenders verwijzen wij naar de KNVB (die weer verwijst naar
NOC/NSF); https://nocnsf.nl/transgenders-en-sport/verenigingen/richtlijnen
- Draag zelf verantwoordelijkheid voor waardevolle spullen op het sportpark.
- Geen alcohol en rookwaren in kleedkamers (KNVB regel).
- Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne, vanaf O11 pupillen geldt een dringend
advies om te douchen.
- Voor vrienden, kennissen, familie en supporters zijn de kleedkamers en de
speelvelden verboden terrein (buiten O9 pupillen en O7 kabouters, zie volgend
punt).
- Vanaf de O10 pupillen zijn ouders niet meer welkom in kleedkamers waardoor er een
zelfstandig gedrag wordt gestimuleerd.
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-

Draag op trainingen te allen tijde voetbalkleding met tenminste korte mouwen, korte
broek en hoge sokken met scheenbeschermers.
Laat geen rommel achter op de velden zoals lege flessen, bidons enz. buiten de
vuilnisbakken.
Accepteer beslissingen en maatregelen van bestuur, technische staf, trainers en
leiders, en volg hun aanwijzingen op.
Accepteer beslissingen van scheidsrechters, ook zij maken fouten.
Volg de regels en aanwijzingen van het sportpark op, zoals parkeren fietsen, auto’s,
toegestane plaatsen om wedstrijden en of trainingen te volgen enz.
Aanvullende afspraken buiten al het bovenstaand, dient de leider/trainer vooraf elk
seizoen af te spreken met het aan hen toegewezen team, Let op; aanvullend en dus
niet tegenstrijdig met hetgeen in dit protocol reeds is benoemd!

Voor iedereen:
- Wees trots op Sportclub Gastel en laat dat zien !
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