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Gedragsregels v.v. KAGIA: Sportiviteit en Respect
Dit zijn de woorden waar v.v. Kagia voor staat. Er is plaats voor iedereen, ongeacht afkomst, kleur
en geslacht. Je kunt er nog een aantal aan toevoegen: plezier, passie en positivisme.
Dit wordt o.a. uitgedragen door een gezamenlijk Convenant Sportiviteit en Respect met alle
voetbalclubs binnen de Haarlemmermeer, de KNVB, Sportservice en de gemeente
Haarlemmermeer.
Regels gelden voor iedereen en zijn vaak van toepassing op bepaalde situaties. Omdat niet
iedereen zich beweegt in alle mogelijke situaties zijn de gedragsregels onderverdeeld naar
doelgroepen en zijn ze bedoeld om een 1e aanzet te geven om te komen tot een levend
sportiviteitbeleid. Deze gedragsregels staan op de site en kunnen altijd worden aangepast. Een
aantal zijn verder uitgewerkt in 10 gedragsregels die centraal staan.
Het bestuur vraagt leden en bezoekers van ons mooie sportpark zich daaraan te houden.

Respect voor elkaar en het arbitrale trio
Respect is de basis voor het uitoefenen voor elke teamsport. Intimidatie, vloeken, schelden, het
toewensen van allerlei ziektes, pesten en het aanzetten tot het maken van overtredingen horen
daar niet bij.
Ook scheidsrechters zijn mensen en kunnen fouten maken. Bovendien heeft iedere toeschouwer
een eigen mening over een overtreding, buitenspel etc. De scheidsrechter beslist, daarbij
geholpen door zijn grensrechters. Accepteer zijn besluit.

Geen discriminatie
Binnen onze vereniging en op ons complex wordt niet gediscrimineerd. Niet op afkomst, op
leeftijd, op huidskleur, op sekse, op geloof, nationaliteit of milieu.

Geen geweld: Niet binnen en niet buiten de lijnen
Sportiviteit staat bij ons hoog in het vaandel. Elkaar opzettelijk een blessure toebrengen is “not
done”. Dat wil niet zeggen dat er niet op het scherpst van de snede mag worden gespeeld. Maar
binnen en buiten de lijnen is er geen enkele reden tot gewelddadig gedrag.
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Moedig positief aan
Steun de spelers door hen te prijzen voor mooie acties en doelpunten. Kritiek vanaf de lijn en veel
verbaal geweld horen daar niet bij en werkt veelal averechts.

Zuinig op onze spullen
Ons voetbalcomplex wordt onderhouden door een groot aantal vrijwilligers die met liefde voor de
club veel tijd in het onderhoud van onze accommodatie steken. Laat de spullen heel en ruim de
rommel op. Gaat er toch iets kapot, meldt dit in de bestuurskamer.

Laat de kleedkamer netjes achter
Daar hoort een aangeveegde kleedkamer na afloop dus ook bij. Breng ook even de limonade- of
de theekannen terug naar de kantine. Klop de voetbalschoenen buiten uit.
Niet voetballen in de kleedkamer.

Geen (zelf meegenomen) alcohol in de kleedkamer en geen glaswerk buiten de kantine
Kleedkamers zijn geen dranklokaal. Dus geen alcohol in de kleedkamer. Bestel je een biertje in
de kantine en wil je naar het terras: vraag om een plastic beker en blijf op het terras.

Hou de kantine schoon
Dat betekent: geen voetbalschoenen in de kantine en de lege bekertjes, vuil e.d. in de prullenbak.

Drugs gebruik niet toegestaan en Roken alleen buiten en met mate
Roken in de kantine en in de kleedkamer is niet toegestaan. Buiten roken wel; bij slecht weer
onder het afdak.

We houden ons aan de regels
En spreken elkaar er op aan. Bij verschil van mening beslist het bestuurslid van dienst.
Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties
kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan bovengemelde gedragsregels
en niet-leden kunnen de toegang tot het complex worden ontzegd.
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