Afspraken met betrekking tot gedrag langs de zijlijn
Het bestuur van de SV Oostburg stimuleert dat een ieder die bij een elftal
betrokken is een voorbeeld geven van goed gedrag.
Het gedrag van spelers,trainers en leiders kan van invloed zijn op het gedrag van
supporters en ouders. Grof spel of provocerend gedrag van spelers kunnen overslaan op het publiek en
kunnen leiden tot divers ongewenst gedrag/reacties. Hetzelfde resultaat kan het gevolg zijn van dergelijk
gedrag van trainers,coaches,leiders.
Het bestuur verwijst naar het hierna genoemde beleid cq gedragscode, opgesteld om
wangedrag tegen te gaan en een positieve impuls te geven aan voorbeeldgedrag.
Beleid SV Oostburg(uittreksel)
bevorderen van een goede sfeer in de vereniging
bevorderen van correcte omgang met elkaar binnen de vereniging als naar
officials en tegenstander
- jeugdbeleid is erop gericht om spelers plezier aan hun sport te laten beleven
- teamplezier en sociale omgang zijn bij de jeugd wezenlijke factoren
Wedstrijden
- tijdens wedstrijden dienen alle beslissingen van scheidsrechters en assistenten
- te worden gerespecteerd
- tegen wangedrag in woord ,gebaar,agressie en dergelijke zal door de trainer/
- leider worden opgetreden
Gedrag
- spelers die vloeken of verkeerd taalgebruik of zich misdragen bij wedstrijden
- en op trainingen worden door de trainer en of leider hierop aangesproken
- tijdens wedstrijden en training wordt een sportieve houding verwacht naar
- zowel medespelers,tegenstander,scheidsrechter,trainer en begeleider
- na de wedstrijd bedanken we de scheidsrechter en assistenten
Jeugdbeleidsplan(uittreksel)
De wedstrijd
De jeugd moet plezier aan de wedstrijd beleven zodat de spelers meer en dus beter
gaan voetballen. De wedstrijd wordt niet gezien als doel op zich.
Onze trainers en leiders kijken daarom verder dan de wedstrijd van vandaag. Ze
houden hun emoties in bedwang. Ze kijken anders naar de wedstrijd dan het publiek.
Wel kritisch,dus ook kritisch op zichzelf. De begeleiding is positief en stimulerend.
Gedragsregels
Voor-tijdens-en na de wedstrijd wil de SV Oostburg haar sportieve naam hoog houden
spelers,leiders,ouders enz. schelden niet op elkaar,niet op de tegenstander en zeker
niet op de scheidsrechter en de assistenten.Indien dit wel gebeurt spreken we elkaar
daar op aan.
Ouders langs de lijn,fijn dat ze er zijn,maar…….
Geef blijk van belangstelling,wees enthousiast,stimuleer,laat het coachen over aan de
trainer,blijf altijd positief.

Afspraken met betrekking tot gedrag langs de zijlijn
Bestuursleden, leiders, trainers van de sv Oostburg werken samen in dit beleid waarbij in
eerste instantie getracht wordt om leden, supporters aan te spreken.Indien ongewenst gedrag
aanhoudt, dan zal het de taak zijn van het bestuur om een passende maatregel te nemen.

