Gedragscode
Kampong Hockey
Bij Kampong Hockey:
als SPELER:
•
•
•
•
•
•
•
•

ben ik zo veel als mogelijk aanwezig bij trainingen en wedstrijden en gedraag ik me sportief en actief
is mijn feedback altijd positief
ken ik en houd ik me aan de teamafspraken
help ik na de training/wedstrijd mijn keeper met materiaal en keeperstas
blijf ik wachten totdat hij/zij ook klaar is
zorg ik dat iedereen onderdeel is van het team en ben ik alert op het voorkomen van pesten en uitsluiten
bespreek ik problemen direct met mijn coach, trainer of manager
fluit ik de aan mij toegewezen wedstrijden

staat SPORTIVITEIT voorop, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd:
• onze gasten voelen zich welkom en worden charmant ontvangen
• we moedigen het team positief aan en laten de coach zijn/haar werk doen
• we geven geen commentaar op scheidsrechters, coaches, spelers en tegenstanders
• na de wedstrijd bedanken we scheidsrechters en tegenstanders
• óók op social media (Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram) gedragen we ons fair

hebben we oog voor onze OMGEVING:
• we parkeren auto, scooter of fiets op de aangewezen plek
• we ruimen onze dug-out en/of kleedkamer na training of wedstrijd op en gooien afval weg in de afvalbakken
• we zijn zuinig op onze velden, onze en elkaars materialen en ons clubhuis

weten we dat onze VERENIGING voor en door
leden is, dus
•
•
•
•

zijn we zuinig op onze vrijwilligers en betaalde krachten
staan we welwillend tegenover aanvaarden van vrijwilligersfuncties
is betrokkenheid bij activiteiten en ontwikkelingen een groot goed
maken we gebruik van de ruimte die Kampong Hockey biedt voor
initiatieven om de vereniging te verbeteren en te innoveren
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