Gedragsregels VAS:
Inleiding
Het bestuur van VAS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen
schaken en zich verder kunnen ontwikkelen. Ook willen wij dat onze gasten
(tegenstanders, publiek) zich prettig en welkom voelen, maar ook zij dienen zich
aan regels te houden.
Normen en waarden bij de beoefening van de sport vinden wij belangrijk. VAS
wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en
ouders/verzorgers op dit vlak. VAS moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven
waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten.
Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Zij en alle
afdelingsbesturen dragen deze actief uit. Vooral de trainers, coaches, begeleiders
en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en
voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de
gedragsregels.
Bij overtreding van de regels heeft het bestuur te allen tijde het recht om
sancties op te leggen. In alle gevallen waarin de gedragsregels niet voorzien
beslist het bestuur over eventuele sancties.
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Algemeen
De gedragsregels gelden voor alle leden en alle bezoekers (gasten) op VAS. VAS
bestaat uit de school (Cygnusgymnasium) en de bijbehorende speelplaats en
fietsenstalling. Maar de regels zijn ook elders van toepassing waar
VAS vertegenwoordigd wordt (zoals bij uitwedstrijden en trainingen).
De algemene gedragsregels die zijn opgesteld, zijn geldend voor iedereen binnen
VAS (dus voor alle leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd). Per doelgroep
(sporters, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn aanvullend specifieke
gedragsregels opgesteld.
Doelstelling
Het bestuur van VAS wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo
goed mogelijk laten functioneren. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn
daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het schakend
vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat VAS een
vereniging is en blijft om trots op te zijn.
Voor wie?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel bijv. als trainer / leider / coach /
vrijwilliger bij VAS betrokken is, moet van de gedragsregels op de hoogte zijn.
Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte
moeten zijn van de gedragsregels. De gedragsregels moeten door iedereen bij
VAS worden uitgedragen en nageleefd.
Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over wat we wel
normaal vinden en niet normaal vinden. Kortom: het gaat over Normen en
Waarden. Regels die we met elkaar afspreken en die we met elkaar naleven.
Wat zijn die regels? Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons
handelen. Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet
aan de regels houden? We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.
En, indien de gedragsregels niet worden nageleefd nemen we eventueel
maatregelen, de sancties. Van strafbare feiten wordt onherroepelijk aangifte bij
de politie gedaan.
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Algemene gedragsregels
Het bestuur van VAS vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden
voor, tijdens en na het schaken. Hieronder volgen een aantal algemene regels die
tijdens het verblijf op de schaakclub en die tijdens het schaken van toepassing
zijn. De schaakclub is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes
blijft. Vanzelfsprekend nemen we deze regels ook in acht als we elders te gast
zijn om onder de naam van VAS te schaken e/o te supporteren. We doen dit
naast de eventuele regels die de ontvangende vereniging hanteert.
Gedragsregels op en rond de schaakclub:
1) Discriminatie, (seksuele) intimidatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren,
pesten, roddelen, uitlachen, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt
niet geaccepteerd.
2) Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Afval hoort in de afvalbak.
3) Publiek bemoeit zich niet met een wedstrijd.
4) Laat de trainingslokalen / speelzaal / toilet / bar / schoolplein achter
zoals je deze zelf graag aantreft.
5) Fietsen en brommers worden op de daarvoor bestemde plekken
geplaatst.
6) Auto’s worden op het parkeerterrein in de vakken geparkeerd.
7) Toegangen worden in het belang van de veiligheid, van obstakels
vrijgehouden.
8) Spreek elkaar aan op negatief of onsportief gedrag.
9) Houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
10) Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem
geen wapens mee.
Gedragsregels tijdens het schaken:
1) We schaken met elkaar, dus ook met respect voor de tegenstander.
2) We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen onsportief zijn.
3) We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout
maakt.
4) De winnaar is de sporter die ook tegen zijn verlies kan.
5) Schaken is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
6) Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
7) Afspraak is afspraak!
8) Spreek elkaar aan op negatief of onsportief gedrag.
9) Val de ander niet lastig en berokken de ander geen schade.
Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld is van groot belang. Omdat VAS veel
jeugdleden heeft, is het van belang onderstaande zaken apart te noemen:
1) Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met
mate. Roken is alleen buiten toegestaan als ook de peuk wordt opgeruimd.
Senioren, wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn
van jeugd een slecht voorbeeld is voor hen.
2) (Soft)drugsbezit en (soft)drugsgebruik op de schaakclub is niet toegestaan en
kan per direct leiden tot een verwijdering van het terrein.
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Specifieke Gedragsregels voor de schaker
De schakers, van jong tot oud, zijn de kern van onze sportvereniging VAS.
Aanvullend op de Algemene Gedragsregels zijn voor hen ook de volgende regels
van toepassing.
De schaker...
1) Is lid van VAS en seniorleden dragen in die hoedanigheid de verplichting
binnen de verenigingsorganisatie vrijwilligerswerk te doen.
2) Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en
steunt zijn teamgenoten.
3) Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich
tijdig af bij trainer / leider / coach als niet aan de training of de wedstrijd
kan worden deelgenomen.
4) Is op tijd aanwezig.
5) Heeft respect voor teamgenoten, de tegenstander, de trainer / leider /
coach, de arbitrage en het publiek.
6) Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter ook al is de speler het
daar niet mee eens.
7) Is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken, in de
trainingsruimten, in de speelzaal, de bar en ook in de toilet- en
buitenruimtes.
8) Helpt desgevraagd mee met het opruimen van materialen.
9) Gebruikt tijdens de wedstrijd geen mobiele telefoon / Smartphone enz.
10)Meldt aan een vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is
gegaan.
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Specifieke Gedragsregels voor de trainer / coach / (bege)leider
Aanvullend op de Algemene Gedragsregels zijn voor hen ook de volgende regels
van toepassing.
De trainer / coach / begeleider...
1. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeert ongepast gedrag.
2. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters,
tegenstanders en publiek.
3. Is op tijd aanwezig.
4. Zorgt voor toezicht in de speelzaal en trainingslokalen.
5. Houdt er toezicht op dat er zuinig met het materiaal wordt
omgesprongen.
6. Gebruikt geen alcohol e/o tabak tijdens het trainen/begeleiden van een
team.
7. Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende
8. verantwoordelijke van het afdelingsbestuur. Bij wangedrag van een
jeugdspeler
9. worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
10. Draagt zorg voor een veilig vervoer van alle betrokkenen indien elders
wordt geschaakt.
11. Zal digitale communicatie alleen gebruiken voor schaak gerelateerde
activiteiten.
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Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van jeugdleden
Aanvullend op de Algemene Gedragsregels zijn voor hen ook de volgende regels
van toepassing.
De ouder / verzorger...
1) Draagt, plaatsvervangend voor het jeugdlid, de verplichting binnen de
verenigingsorganisatie vrijwilligerswerk te doen.
2) Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te
hebben voor iedereen achter en om het bord.
3) Blijft tijdens de wedstrijd op gepaste afstand.
4) Houdt zich tijdens een wedstrijd afzijdig ten opzichte van de begeleiding
van het team (trainer / coach / begeleider).
Van de ouders/verzorgers wordt verder verwacht dat
zij:
5) positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen
geven.
6) indien gewenst, helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd
en zorgen dat dit vervolgens op een voor iedereen veilige wijze gebeurt.
7) ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is.
8) er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of
een wedstrijd.
9) op tijd de contributie voldoen.
10) kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie op
een constructieve, opbouwende wijze uiten bij de betrokken personen of
het afdelingsbestuur.
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Algemene Gedragsregels voor begeleiders ter preventie van seksuele
intimidatie in de sport (via NOC*NSF).
1) De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen
de sporter zich veilig kan voelen.
2) De begeleider onthoudt zich er van de sporter te bejegenen op een wijze
die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé leven
van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de
sportbeoefening.
3) De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of
seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4) Seksuele handelingen seksuele relaties tussen de begeleider en de
jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden
beschouwd als seksueel misbruik.
5) De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dan de
sporter en of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als
seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal
zijn bij het doelbewust (doen)aanraken van geslachtsdelen, billen of
borsten. In het kader van het schaken hanteert VAS alleen aanrakingen
die passen binnen een gezonde sportbeoefening.
6) De begeleider onthoudt zich van (verbale)seksueel getinte intimiteiten
via welk communicatiemiddel dan ook.
7) De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen
gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte
waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
8) De begeleider heeft de plicht – voor zover het in zijn vermogen ligt- de
sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van
seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen
van de (jeugdige)sporter behartigd is de begeleider verplicht met deze
personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen
uitoefenen.
9) De begeleider zal de sporter geen (im)matteriele vergoedingen geven met
de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider
aanvaardt geen financiële beloningen of geschenken van de sporter die in
onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken
honorering staan.
10)De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd
door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag
signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij
de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11) In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien ligt het
binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te
handelen.
12) In het kader van preventie van seksuele intimidatie acht VAS het
onwenselijk om 1 op 1 privé training/begeleiding te krijgen dan wel
geven. Indien dit gewenst is, wordt verwacht dat deze altijd plaatsvindt
onder toezicht van een begeleider.
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Sancties
Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Deze worden
opgelegd door het bestuur. Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden
passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en
leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende
maatregelen. Van strafbare feiten wordt onherroepelijk aangifte bij de politie
gedaan.
Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die
te maken heeft met ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De
VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerking of vragen heeft over seksuele
intimidatie of over een concreet incident een gesprek wil met de
sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers,
kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.…
Activiteiten van de VCP
De activiteiten van een VCP zijn:
1. Eerste opvang/aanspreekpunt
2. Doorverwijzen
3. Preventieactiviteiten
De VCP wordt geacht om te handelen volgens een bepaald protocol. Het protocol
is te downloaden via www.nocnsf.nl .

V Gedragsregels
VAS
Versie 2 september 2015

Pagina: 8

