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Huisregels en gedragscode SRS Uden

Huisregels
Voor leden en bezoekers van SRS Uden:
1. Respecteer iedereen op dit complex en in de kantine
2. Vloeken, schelden en discrimineren doen we niet
3. We gedragen ons sportief en correct, plezier staat voorop
4. Handen thuis, m.b.t. personen en andermans bezittingen
5. We laten het zwembad, kleedkamers en kantine netjes achter
6. Gasten en gebruikers veroorzaken geen overlast voor anderen
7. We accepteren beslissingen van scheidsrechters en medewerkers van de club
8. Bij problemen nemen we contact op met bestuursleden
9. We houden ons aan de wet en de regels van club en KNZB
10. Zorg ervoor dat jezelf en anderen trots kunnen zijn op je club
11. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk
voor door haar/ hem aangerichte schade.
12. Er geldt een rookverbod in de kleedkamers, kantine en aangrenzende gangen.
13. Tijdens de training en wedstrijden dien je ten alle tijden je training/wedstrijd cap op te
hebben.
14. Mocht je je cap kwijtraken of door slordigheid kapotgaan, dan reken we daar kosten voor, voor
het uit reiken van een nieuwe cap wordt er €10,00 gerekend.
15. Mocht je door slordigheid omgaan met je sporttas waardoor het kapot gaat, dan reken we daar
kosten voor, deze kosten zijn €15,00.
Gedragscode
Gedragsregels voor leden
1. Respecteer tegenstanders, teamgenoten, leiders, trainers, (ass-) scheidsrechters en bezoekers
2. Accepteer beslissingen van scheidsrechter, ook al ben je het daarmee niet eens.
3. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten of kwetsen van wie dan ook wordt
niet geaccepteerd.
4. Onsportief gedrag van anderen of tegenstanders is nooit een reden om dit gedrag over te nemen
5. Wees zuinig op alle materialen van de club: kleedkamers, kantine en ander voorwerpen op onze
accommodatie en de accommodatie van onze tegenstanders.
6. Laat geen rommel achter in kleedkamers of in het zwembad. Gebruik afvalbakken
7. Spreek anderen aan die rommel achter laten en geen afvalbakken gebruiken
8. Na gebruik van de kleedkamers wordt deze opgeruimd en de vloer schoon en droog achtergelaten
9. Toon waardering voor de vrijwilligers van de club, zij zorgen ervoor dat we onze sport kunnen
beoefenen, dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
11. Maak je per ongeluk iets kapot of merk je er iets kapot is meldt dit dan in de kantine of bij het
bestuur.
12. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
13. Na afloop van de wedstrijd bedank je de tegenstanders en scheidsrechter voor de wedstrijd/
leiding
16. Het gebruik of in bezit hebben van drugs en wapens op het complex en kantine is
streng verboden
17. Leden zorgen ervoor dat de reputatie van club en leden niet wordt beschadigd door uitingen bij
de club, in de (sociale) media, internet, twitter etc. Ga verantwoordelijk om met het plaatsen van
artikelen en foto’s op internet en facebook, houdt rekening met de privacy van personen en club.
Negatieve gevolgen hiervan zijn altijd voor rekening van de persoon die ze plaatst.
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Huisregels en gedragscode SRS Uden
Sanctiebeleid
Het bestuur van SRS Uden is bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd
indien betrokken leden niet houden aan de huisregels en gedragscode van deze vereniging.
Deze sancties kunnen bestaan uit:
•
•
•

Berisping
Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
Royement

Sancties/strafmaat per overtreding
Diefstal
Onmiddellijk royement bij leden. De geleden schade zal verhaald worden. Er volgt altijd aangifte
bij de politie.
Vandalisme
Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; Schorsing en/of royement. Dit nader door SRS Uden te
bepalen. De schadepost zal verhaald worden en de politie zal worden ingelicht.
Fysiek geweld tijdens een wedstrijd of training
Los van de sancties die de KNZB oplegt zal door SRS Uden worden besloten tot Royement van de
betreffende lid.
Fysiek geweld voor/na een wedstrijd of training
Los van de sancties die de KNZB oplegt zal door SRS Uden worden besloten tot Royement van de
betreffende lid
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of pesten
Los van de sancties die de KNZB oplegt zal door SRS Uden worden besloten in eerste instantie tot
een berisping van de betreffende lid. Bij niet opvolgen/nakomen van deze berisping zal worden
overgegaan tot een schorsing van 1 maand. Wordt het daarna nog niet beter dan kan er worden
besloten tot een royement van een lid.
Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer/leider, wedstrijdleider, commissieleden,
bestuursleden en andere vrijwilligers van SRS Uden
Door leden/spelers
Los van de sancties die de KNZB oplegt zal door SRS Uden worden besloten in eerste instantie tot
een berisping van de betreffende lid. Bij niet opvolgen/nakomen van deze berisping zak worden
overgegaan tot een schorsing van 1 maand. Wordt het daarna nog niet beter dan kan er worden
besloten tot een royement van een lid.
Door ouders/verzorgers/toeschouwers
Vriendelijk doch zeer dringend verzoek tot het onmiddellijk verlaten van het zwembad.
Onjuist gebruik van sociale media
Leden die de reputatie van club en/ of leden van de club beschadigen door uitingen in de (sociale)
media, internet, twitter etc. kunnen hier door het bestuur op worden aangesproken en passende
sancties verwachten.
Privacy schending
Het schenden van de privacy van personen en leden van de club kunnen verstrekkende gevolgen
hebben voor de daders. Schorsing, royement en/of het doen van aangifte bij de politie kunnen
passende maatregelen zijn.
Bevoegdheid tot het nemen van sanctiemaatregelen
Het bestuur van SRS Uden bepaalt bij wangedrag de strafmaat. Hierover valt nooit te
onderhandelen.

