Gedragsregels
BC Shooters Bunschoten
(jeugd tot 18 jaar)

1. Algemene gedragscodes
Als basketbalvereniging ontkomen we niet aan het vaststellen van een
aantal regels waaraan zowel leden, trainers/coaches/teambegeleiders
als ook ouders en bezoekers zich dienen te houden om het basketbal
in het algemeen en de basketbalvereniging Shooters in het bijzonder
de juiste uitstraling te laten behouden. In alle gevallen waarin deze
gedragscode niet voorziet dienen geconstateerde zaken gemeld te
worden bij het bestuur. (zie www.bcshooters.nl)
Van iedereen die onze vereniging bezoekt, wordt passend gedrag
verwacht en hieronder verstaan we:
1. Respecteer de regels van de basketbalsport.
2. Respecteer de medespelers en de tegenstander.
3. Behandel alle deelnemers in het basketbal gelijkwaardig.
4. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld bij het basketbal.
5. Blijf van de spullen van een ander af.
6. Sta samen voor faire sport – “FairPlay!”.
7. Spreek elkaar aan op het naleven van bovengenoemde regels.
2. Douchen
Douchen na een uitwedstrijd is verplicht voor ieder competitiespelend
lid. Bij thuiswedstrijden mag de ouder/kind zelf bepalen of zij gaan
douchen of niet. Dit heeft te maken met hygiëne regels en de
gezondheid van uw kind.
3. Versnaperingen voor en tijdens de wedstrijd
Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd of 15 minuten voor
aanvang nog te eten of te drinken. De kinderen hebben tussen de
kwarten door pauze. Het drinken van water is dan toegestaan!
4. Op de spelersbank blijven
Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd naar de tribune te
lopen. De kinderen worden verzocht en verplicht om netjes op de
spelersbank te blijven zitten totdat de rust of de wedstrijd is
afgefloten. Wanneer dit niet gebeurt wordt uw kind hierop aan
gesproken. Tevens zal de ouder hierover ingelicht worden. Bij gebruik
maken van de toilet is dit alleen toegestaan als de trainer/coach hier
toestemming voor geeft.
5. Broertjes/zusjes op de tribune
Broertjes/zusjes, vriendjes/vriendinnetjes worden verzocht zoveel
mogelijk op de tribune plaatst te nemen bij hun ouders. Als ouders een
taak moeten uitvoeren en er geen ander familielid op de tribune is, kan
hij/zij voor de tafel plaatsnemen.

6. Ballen
De coach pakt de ballen uit het ballenhok om warm te lopen. En zal
deze ook meenemen naar uitwedstrijden .
7. Op tijd
U wordt verzocht dat uw kind aangekleed en al 30 minuten voor
aanvang wedstrijd/ training aanwezig is. Mocht u verhinderd zijn of het
toch niet halen, dan wordt u verzocht dit spoedig aan te geven bij de
trainer/coach.
8. Haren en sieraden
De haren zijn tijdens de trainingen en wedstrijd vast en kunnen geen
belemmering zijn voor uw kind tijdens het basketballen. Schoenveters
zijn strak en goed geknoopt bij aanvang training/wedstrijd. Sieraden
dienen af of afgeplakt te zijn!
9. Telefoonbeleid
Het is niet toegestaan om tijdens de training of wedstrijd gebruik te
maken van een mobiele telefoon. Wij verwachten als Shooters zijnde
dat uw kind zich inspant en geconcentreerd opstelt tijdens de
wedstrijd. Bij noodgevallen dient dit te worden aangegeven bij de
coach/trainer.
10. Vervoerschema
Voor de competitie wordt aan de ouder bekend gemaakt wanneer de
ouder aan de beurt is om te rijden met de kinderen. Tijdens de
competitie kan dit soms veranderen. U zult hier vroegtijdig over
geïnformeerd worden. Mocht u toch verhinderd zijn, dan wordt er
verwacht dat u zelf voor vervanging zorgt. Bij wijzigingen, geef dit zsm
aan bij de coach.
11. Tafelen en fluiten
Als ouder wordt u verzocht om soms te tafelen en te fluiten. Er zijn
genoeg mensen die u kunnen helpen met het invullen van het sheet en
voorafgaand aan het seizoen vindt er een uitleg plaats. Mocht u toch
verhinderd zijn, probeer dan onderling met de andere ouders te ruilen.
12. Rook en drugsbeleid
Als ouder wordt u erop aangesproken als uw kind voor aanvang of
tijdens de training/wedstrijd drugs of roken waren nuttigt. Dit is
volstrekt verboden!
Algemene tips
Zorg voor een goede warming up. Dit voorkomt blessures.
Draag zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Een deodorant vooraf

voorkomt nare luchtjes. Draag goed schoeisel. Speel bij voorkeur met
basketballschoenen.
Tot slot
Bij het aangaan van het lidmaatschap van Basketbalvereniging
Shooters, gaat u automatisch akkoord met deze gedragscode. Bij
klachten en/of opmerkingen kunt u terecht bij de voorzitter van de
vereniging, of bij afwezigheid ieder ander bestuurslid.

