Gedragsregels Zvv Old Stars ‘ 77
Bedoeld voor iedere persoon die verbonden is aan of gebruikt maakt van de faciliteiten van Zvv Old
Stars ‘ 77, zowel spelend als niet spelend of als bezoeker, (verder genoemd als personen.)
1. Respect voor elkaar en onze en andermans eigendommen telt voor onze vereniging zwaar.
2. Contributie dient voor de bekend gemaakte datum voldaan te zijn of via automatische incasso te
worden voldaan. Bij het in gebreke blijven mag er niet gevoetbald of getraind worden. U kunt een
gesprek aanvragen bij onze Penningmeester mocht de betaling door omstandigheden problemen
opleveren.
3. Opgelopen boetes door bijv. onrechtmatig invallen zullen op speler worden verhaald
4. We zijn te gast in Scholen aan Zee en in andere sporthallen. Van een persoon wordt verwacht dat
hij of zij de kantine, kleedkamers en buitenruimtes na gebruik netjes achterlaat. Denk hierbij aan
o.a. het terugbrengen van lege flesjes, papier en rommel weggooien en meubilair terugzetten.
Stoelen en banken zijn er alleen om op te zitten, dus geen voeten op stoelen, banken en tafels.





In het gehele complex Scholen aan Zee geldt een rookverbod. Dus ook in de kleedkamers.
In de kleedkamers en gangen is het verboden alcoholische dranken te gebruiken.
Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de kleedkamers.
De aanwijzingen van het barpersoneel dienen te worden opgevolgd.

5. Een persoon heeft respect voor andermans eigendommen. Ieder persoon is hoofdelijk
aansprakelijk voor aangerichte schade en vernieling. Van diefstal wordt aangifte gedaan.
6. De ter beschikking gestelde materialen; ballen, kleding, tassen, etc zijn in bruikleen en een ieder
draagt zorg voor deze spullen.
7. Een gestraft persoon dient zich te houden aan de aan hem/haar opgelegde sanctie/strafmaat naar
aanleiding van de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door KNVB/HZVO
opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende
verenigingslid.
8. Alle personen dienen zich te onthouden van grof taalgebruik, lichamelijk geweld en molestatie van
derden, zowel binnen als buiten het voetbalveld. Vandalisme, discriminatie en wangedrag richting
scheidsrechters wordt bestraft.
9.

het is van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam
van de vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt
het bestuur van al de aan de vereniging verbonden leden en vrijwilligers om verantwoord met
sociale media om te gaan.
Wat Zvv Old Stars'77 daaronder verstaat, is in grote lijnen:
 op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect.
 op sociale media praat je MET elkaar en niet OVER een ander.
 Je zetalleen berichten op sociale media als die de ander of de vereniging niet schaden, je
schrijft je berichten dus heel zorgvuldig.
 sociale media gebruik je tijdens de training niet.
 heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan
deel je dat niet met anderen via sociale media.
 wil je via sociale media foto's, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook
op staan, dan mag dat alleen als de anderen jou daarvoor persoonlijk toestemming
hebben gegeven.
We accepteren niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, te kwetsen, te
stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen.

10. In geval van ernstige overtredingen van de gedragsregels behoudt de vereniging het recht een
persoon te berispen, schorsen en te royeren.
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