Gedragsregels

OP EN ROND DE KAMPONG-ACCOMMODATIE:
We zijn goede gastvrouwen en -heren voor al onze
gasten, toeschouwers en supporters.

SOCIAL MEDIA:

We houden Kampong schoon en gaan netjes met
materialen en onze accommodatie om.

Op Instagram, Facebook, WhatsApp en Twitter houden we het
gezellig en proper. We informeren elkaar, zijn enthousiast over de
hockeysport en over Kampong Hockey.

We houden ons aan verkeers- en parkeerregels.
Honden houden we aan de lijn.

We denken daarbij aan onze eigen goede naam én aan die van
Kampong Hockey en gebruiken daarom geen grof, negatief en
kwetsend taalgebruik.

GEDRAG:

VERKLARING OMTRENT GEDRAG:

Een goede sfeer staat altijd voorop: we geven zélf het
goede voorbeeld, kennen onze grenzen, houden oog op
anderen en spreken hen ook indien nodig aan.

Alle begeleiders (coaches, trainers, managers) in de jeugdteams en van
teams in G/LG-hockey wordt gevraagd om een Verklaring Omtrent Gedrag
op te vragen en in te dienen.

En we zijn altijd sportief en fair: we moedigen aan en zijn
warm en genereus richting tegenstanders en arbitrage.

Krijgt Kampong Hockey die verklaring niet, dan eindigt dienstverband of
vrijwilligersfunctie. Ook leden van de jeugdcommissie, de jeugdteamcoördinatoren en bestuursleden leveren een dergelijke verklaring aan.
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VERKLARING OMTRENT TUCHTRECHT:
Teambegeleiders, die geen lid van Kampong Hockey zijn –
en daardoor ook niet van de KNHB - onderwerpen zich
aan het tuchtreglement van de KNHB.

ROKEN:

DRUGS:
Ons plezier zit in de hockeysport en in elkaar.
Op het Kampong-complex roken we dus niet, roken geen
jointjes, snuiven niet, slikken niet en dealen niet.

Kampong Hockey doet mee aan de campagne ‘Op weg
naar een rookvrije generatie.’

INCIDENTEN:

We vragen onze gasten en leden om niet te roken in de
nabijheid van kinderen en jongeren.

Bij incidenten zoals pesten, (seksuele) intimidatie, verbaal
geweld en ander agressief en onaangepast gedrag is snelle en
directe actie nodig.

ALCOHOL:
Nog geen 18? Ook op Kampong wordt dan geen alcohol
geschonken en gedronken.

Het heeft de voorkeur dat ‘partijen’ er zelf uit komen. Soms lukt
of gaat dat niet, en soms is er behoefte om het probleem
binnen de vereniging neer te leggen. Zoek dan contact met de
commissie waar jouw team onderdeel van is of richt je tot de
tuchtcommissie of de vertrouwenscontactpersoon.

18 of ouder? Nummer 14 weet vanaf welk tijdstip in de
middag bier of wijn kan worden gekocht.
Gedragsregels Kampong Hockey – oktober 2018

Gedragsregels

BELEIDSDOCUMENTEN:
PRIVACY:
Natuurlijk is het maken van filmpjes en foto’s in kleedkamers, douches en
toiletten niet toegestaan. Kampong Hockey begrijpt daarom dat teams
afspreken dat smartphones in deze ruimtes niet gebruikt mogen worden.
Voor onze website, app en social media gebruiken we sfeer- en
actiebeelden van trainingen en wedstrijden van onze teams.
Als je bezwaar hebt tegen een specifiek gebruikt beeld op onze website,
app of social media, laat het onze verenigings-manager weten, via e-mail
(manager.hockey@kampong.nl).
Aan goedbedoelende spelers, ouders en supporters van de teams die
beelden willen maken van training en/of wedstrijd vragen wij om dit
vooraf te bespreken met teamgenoten (senioren) of ouders (jeugd) .
Kampong Hockey gebruikt wedstrijdbeelden als onderdeel van de
hockeyopleiding.

Kampong Hockey heeft de volgende beleidsdocumenten
en reglementen voor haar leden ter beschikking, achter
de code op kamponghockey.nl
• Topjeugdbeleid
• Breedtejeugdbeleid
• Beleid Kampong Kampioensdubbeltjes
• Beleid bijzondere leden
• Alcoholbeleid (Federatie SV Kampong)
• Huishoudelijk reglement
• Tuchtreglement
• Contributiereglement
• Boeteregeling
• Veilig en sportief sporten.
In ontwikkeling – in de planning
• Tophockeybeleid
• Communicatiebeleid
• Sponsorbeleid
• Pestprotocol
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