Beleid Niet Toelaatbaar gedrag

1.

TC Jeugd Myra

Inleiding

Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden
en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie nog te verschijnen
beleidsdocumenten die bedoeld zijn een samenhangend overzicht te geven op de jeugdafdeling van
Myra en toe te lichten welke keuzes daarin zijn gemaakt.

2.

Algemeen

Myra heeft prestatie, plezier en respect hoog in het vaandel staan. Gedrag waarbij deze waarden in
het gedrang komen wordt daarom niet getolereerd. Niet toelaatbaar gedrag kan bestaan uit fysieke
handelingen, verbale uitingen of het aanmeten van een houding die de prestatie, het plezier of het
respect van, voor en naar anderen op negatieve wijze beïnvloedt.

3.

Beleid niet‐toelaatbaar gedrag op trainingen en wedstrijden

Bij niet toelaatbaar gedrag (zie bijlage A) op trainingen worden de volgende stappen ondernomen:
‐
‐

‐

‐

4.

De trainer geeft de 1e en 2e mondelinge waarschuwing, de speler blijft wel bij de training of
wedstrijd.
Bij de 3e waarschuwing wordt de hockeyschool ingeschakeld. Het gedrag wordt door de
hockeyschool en de trainer samen met de speler / speelster besproken. De hockeyschool
informeert de categorieleider (mail). De categorieleider licht de ouders in.
Bij een 4e keer worden door de categorieleider de ouders direct uitgenodigd voor een
gesprek op de club. Bij dit gesprek zijn aanwezig; de hockeyschool, train(st)er,
categorieleider, speler / speelster en de ouder(s). Het gesprek wordt geleid door de
hockeyschool. Uitgangspunt bij dit gesprek is dat ouders een verantwoordelijkheid hebben
in he bijsturen van het gedrag van hun kinderen.
Als we hierna geen verbetering zien dan wordt een passende straf toegepast en worden de
ouders hierover geïnformeerd.

Strafmaat niet‐toelaatbaar gedrag op trainingen

De strafmaat wordt door de hockeyschool in overleg met trainer en categorieleider bepaald en
opgelegd.
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Mogelijke straffen zijn:
‐
‐
‐
‐

5.

Op de bank starten bij de wedstrijd (wel meedoen, maar minder speeltijd)
Niet meedoen met de wedstrijd (achter het hek)
Niet meedoen met de wedstrijd en niet meetrainen
Anders

Beleid in geval van gele en rode kaarten bij wedstrijden

Als niet toelaatbaar gedrag plaatsvindt tijdens wedstrijden wordt de vereniging hiervan op de hoogte
gesteld door de bond (via de scheidsrechters) of via de eigen trainers/coaches, indien het niet‐
toelaatbaar gedrag niet door de scheidsrechters is opgemerkt.
De tuchtcommissie (samengesteld uit voorzitters TCs) bepaalt vervolgens de consequenties van het
niet‐toelaatbaar gedrag waarbij er gelet wordt op (1) de (reputatie) schade die de vereniging heeft
opgelopen, (2) de voorbeeldwerking die van de maatregel uitgaat en (3) het corrigerende effect op
het individu van de te nemen maatregelen.

6.

Strafmaat gele en rode kaarten bij wedstrijden

De strafmaat (schorsing) die door de bond wordt opgelegd wordt altijd overgenomen door de
vereniging.
Boetes die door de bond worden gegeven worden doorbelast aan spelers tenzij de tuchtcommissie
hier in individuele gevallen anders over beslist.
De tuchtcommissie bepaalt of er strafverzwaring nodig is bovenop de straf die de bond oplegt, en
welke strafmaat daarbij gehanteerd wordt. Gebruikelijke strafverzwaringen bij rode kaarten in de
jeugd zijn o.a. :
‐
‐
‐
‐

Extra fluitbeurten
Excuus brief / gesprek met benadeelde
Extra wedstrijden schorsing
Vrijwilligerswerk
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Voorbeelden niet toelaatbaar gedrag op trainingen

We doen wel

We doen niet

Na één keer vragen bij de uitleg van de trainer
komen

Wachten tot iedereen al klaarstaat en de trainer
al 3 keer gevraagd heeft om te verzamelen

Concentreren op de oefening tijdens de
uitvoering

De hele tijd praten tijdens de oefening zodat we
soms niet eens weten wanneer we aan de beurt
zijn

Stil zijn tijdens de uitleg van een oefening

Praten tijdens de uitleg, grappen maken tijdens
de uitleg

Trainers aankijken als er uitleg wordt gegeven

Andere kant opkijken tijdens uitleg

Samen trainingsmateriaal opruimen

Anderen alleen de spullen op laten ruimen

Zoveel mogelijk aan de training mee doen

Met z´n allen bidons gaan halen, uitrusting halen,
naar de wc gaan
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