Ethische gedragscode sporters GT Wimbledon

Wees tijdig aanwezig, verwittig tijdig als je niet kan komen.

Zorg mee voor een positieve sfeer binnen de club. Doe gemotiveerd
mee, geef je altijd 100%. Help je medesporters als dat kan. Kom
naar de club om samen plezier te maken. Pesten wordt niet geduld.

Respecteer de spelregels en moedig sportief gedrag aan.

Doe een ander geen pijn (noch met woorden, noch in daden).
Behandel iedereen zoals je zelf behandeld wil worden.

Toon respect voor trainer, mede- en tegenspelers. Verzorg je
taalgebruik.

Luister goed naar je trainer.
Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter.

Verlaag jezelf niet tot onsportief gedrag.

Geef na een wedstrijd je tegenstrever(s) en scheidsrechter een
hand. Wens bij verlies je tegenstrever(s) proficiat.

Wees blij met een overwinning maar laat je niet ontmoedigen door
een nederlaag.

Draag zorg voor het (club)materiaal.

Laat het terrein en de kleedkamers netjes achter.

Pak niets wat van een ander is.

Lichamelijke hygiëne is belangrijk: neem na het sporten altijd een
douche en trek propere kleding aan.

Ethische gedragscode bestuurders GT Wimbledon
•
•
•
•
•
•

Wees luisterbereid naar elkaar, maar ook naar trainers, ouders, sporters en anticipeer op
mogelijke problemen.
Zoek gekwalificeerde lesgevers om de kwaliteit in je sportclub te garanderen.
Zorg voor voldoende (veilig) lesmateriaal en geef aan dat hiermee zorgzaam dient omgegaan te
worden.
Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden tot sporten bestaan voor al je leden, ongeacht hun
vaardigheid, geslacht, leeftijd of beperking.
Streef ernaar dat elk individu zich goed voelt binnen je club.
Stimuleer fairplay en draag de geldende ethische normen van je club uit.

Walk your talk!
•

Beheer de clubfinanciën als een goede huisvader.

Respect, to get it, you
must give it!

Ethische gedragscode ouders/supporters GT Wimbledon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie in gedrag en taalgebruik.
Moedig uw kind aan om de regels te volgen en respectvol te zijn.
Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.
Toon respect voor de tegenstrevers, zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
Veroordeel elke vorm van geweld.
Wees gul met lof voor inzet en prestaties.
Geef steeds positieve feedback, breek sporters nooit af wanneer het eens wat minder loopt.
Focus op de mogelijkheden van de sporters, schenk niet teveel aandacht aan hun
tekortkomingen.
Leer je kind dat je best doen even goed is als winnen.
Wees nederig in het verlies en bescheiden bij winst.
Ken je plaats als ouder, laat de trainer zijn job doen.
Laat je mening horen op een constructieve manier;
Laat geen rommel achter.

Ethische gedragscode trainers GT Wimbledon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geef trainingen die aangepast zijn aan de leeftijd, het individueel ritme en de mogelijkheden
van de sporters.
Pas je uitleg aan aan het niveau van de sporter.
Wees redelijk in je sportieve eisen.
Wees je er bewust van dat lesgeven in een G-club zich niet beperkt tot het training leiden.
Besteed naast het aanleren van de sport ook aandacht aan het gedrag van de spelers.
Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn waar niemand zich mag aan onttrekken. Leer hen
sportief te zijn.
Stimuleer hen niet enkel om te winnen maar leer hen ook een waardig verliezer te zijn.
Ontwikkel hun respect voor de tegenstrevers, de beslissingen van de scheidsrechters, het
materiaal en de accommodatie.
Stimuleer de spelers om uitleg te vragen wanneer ze iets niet begrijpen en om je aan te spreken
wanneer ze ergens mee zitten.
Werk met duidelijke afspraken en routine. Dit brengt rust en vertrouwdheid bij je sporters.
Keur elke vorm van verbaal en fysiek geweld af.
Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie in (sportief) gedrag en taalgebruik. Draag zorg voor
het clubmateriaal en ruim mee ballen op.
Toon bereidheid tot samenwerking en communicatie met andere trainers, ouders,
bestuursleden.
Toon respect en behandel iedereen gelijkwaardig

