HOE GAAT HET BIJ ONS?
Deze checklist geeft je een beeld
hoe je er als vereniging voor staat
en waar de Verenigingsbox je in kan
ondersteunen. Per doelgroep kun je
de stand van zaken scoren:

1.
2.
3.
4.
5.

Bestuur
Trainers, coaches en begeleiders
Scheidsrechters
Spelers
Ouders

Vink aan als de stelling van toepassing is op jouw vereniging:

1

Bestuur en beleid rond een plezierig en veilig sportklimaat
Sportiviteit, respect en een sociaal veilig sportklimaat zijn geïntegreerd in ons beleid.
Wij hebben een seizoensplan met activiteiten om sportiviteit & respect te bevorderen.
Iedereen is welkom bij onze vereniging, ongeacht culturele afkomst, religie of seksuele voorkeur.
Wij hebben binnen het bestuur iemand verantwoordelijk gemaakt voor sportiviteit en respect.
Wij als bestuursleden zijn ons bewust van de rol die wij spelen als het gaat om sportiviteit en respect.
Dit beleid is ook vastgelegd in onze verenigingsregels.
De leden, het kader en andere betrokkenen weten wat er bij ons onder sportiviteit en respect wordt verstaan.
In het beleid worden alle vormen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag meegenomen.
Bij problemen weten leden waar ze terecht kunnen.
Bij problemen weet het bestuur hoe zij moeten handelen.

2

Trainers, coaches en begeleiders (de coach)
De coach weet waar de vereniging voor staat als het gaat om S&R.
Wij hebben een plan voor het begeleiden en ondersteunen van de coach.
De coach maakt aan het begin van elk seizoen afspraken met spelers en ouders.
De coach voert voortgangsgesprekken met zijn spelers.
Aan het begin van het seizoen is er een avond voor trainers en coaches.
Tijdens het seizoen is er een avond voor trainers en coaches.
Er is elk seizoen een individueel gesprek met iemand van de jeugdcommissie of technische commissie.

3

Arbitrage, scheidsrechters
Wij hebben een beleidsplan voor arbitrage.
Binnen ons bestuur is iemand verantwoordelijk voor arbitrage.
Kaderleden arbitrage worden goed opgeleid en begeleid binnen de vereniging.
Wij stimuleren het vergroten van spelregelkennis bij alle betrokkenen (binnen de vereniging).
Aan het begin van het seizoen is er een avond voor alle scheidsrechters.
Tijdens het seizoen organiseren we een avond voor jonge en/of beginnende scheidsrechters.

4

Spelers/ aanvoerders
Nieuwe leden worden verwelkomd op de vereniging.
Spelers (ook van andere verenigingen) voelen zich welkom op de vereniging.
Leden doen graag wat voor de vereniging.
Aanvoerders krijgen speciale aandacht in hun rol (rond sportiviteit en respect).
Aan het begin van het seizoen is er een bijeenkomst voor aanvoerders van juniorenteams.

5

Ouders
Wij maken tijd om ook de ouders van nieuwe jeugdleden te leren kennen.
Wij besteden aandacht aan ouders en betrekken ze bij de vereniging.
Wij organiseren aan het begin van het seizoen ouderbijeenkomsten.
Wij organiseren in de loop van het seizoen ouderbijeenkomsten.
Ouders kennen onze verenigingsregels.

