
Gedragsregels leden en bezoekers Blue Devils 

 

 

 

 

 

 

Ook bij Blue Devils ontkomen we er niet aan om enkele gedragsregels met, door en voor alle leden 

en bezoekers van ons park vast te stellen en na te leven. Wij willen geen uitputtende regelgeving 

inzetten, belangrijk blijft het gebruik van het gezond verstand, met als uitgangspunt: 

De vereniging werkt met VRIJWILLIGERS, die het scheidsrechteren, coachen, training, besturen, 

enzovoort voor hun plezier doen om de (jeugd)leden de mogelijkheid te geven om het mooie honk- 

en softbalspelletje te spelen.  

De volgende gedragsregels gelden voor iedereen; 

Respecteer de scheidsrechter, mede- en tegenstander binnen het honk- en softbal. 

Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. 

Respecteer het werk van al die mensen (Trainers, Coaches, Scheidsrechters, Vrijwilligers, Commissie- 

en Bestuursleden, enzovoort) die ervoor zorgen dat jij wedstrijden kunt spelen en kunt trainen. Dit 

blijkt niet altijd even vanzelfsprekend. 

Voor alle vrijwilligers die direct met kinderen werken geldt dat wij bij aanname een gesprek voeren 

over onze normen en waarden. Het opvragen van een VOG maakt hier onderdeel van uit. Trainers 

zijn bereid noodzakelijke opleidingen te volgen. 

Voor alle aanwezigen op ons park: 

• moedig je kind, broer, zus, vriend(in), ouder en anderen positief aan, zo ben je de grootste supporter; 
• zorg dat je een voorbeeld in woord en gedrag bent en geeft geen commentaar op de 

leiding (scheidsrechter/coach/trainer); 
• help mee om ongewenst gedrag van hun anderen te voorkomen; 
• spreek anderen direct aan als er toch iets gezegd wordt dat niet gewenst is; 
• vanzelfsprekend is voor alle vormen van sexueel overschrijdend gedrag geen plaats op onze 

vereniging. Voorkomende gevallen zullen nooit zonder consequentie blijven. 

Sancties: 

• Sancties kunnen uiteindelijk bestaan uit een berisping, schorsing, ontzetting uit functie, ontzegging 
tot het betreden van het sportcomplex, royement (ontzetting uit het lidmaatschap). 

• Vertrouwenspersoon: Op de bestuurspagina staan de contactgegevens van onze 
vertrouwenspersonen. Die kan je altijd benaderen als je iets wilt bespreken of kenbaar maken. 


