Welkom bij UOW ’02!!
Een grote vereniging als UOW ’02 kan niet zonder regels en afspraken. Uw schrijft uw kind in
bij onze vereniging en wij dragen er zorg voor dat die afspraken met uw kind gemaakt
worden. Dat doen de trainers en leiders van het team waarop uw kind ingedeeld wordt.
Ook voor u als ouders of verzorgers zijn er een aantal spelregels binnen onze club. Ze zorgen
ervoor dat wij de club kunnen zijn die wij willen zijn. Door het aanmeldingsformulier te
ondertekenen, gaat u ook akkoord met deze spelregels.

Onze basis gedragsregels
1. UOW’02 wil op een plezierige en kindgerichte manier met uw kind werken. Daarvoor is
het nodig dat u belangrijke informatie over uw kind met ons deelt.
2. Bestuur en vrijwilligers van UOW’02 staan als dat nodig is altijd open voor een gesprek,
maar wij accepteren niet dat negatieve reacties over de vereniging, vrijwilligers of
andere spelers via social media gedeeld worden!
3. De trainers en leiders van uw kind zijn uw eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen.
Bij UOW’02 spreken we direct mét elkaar en niet over elkaar!
4. UOW’02 deelt uw kind naar eer en geweten in bij een elftal. Daarbij gaan wij primair uit
van wat wij denken dat goed is voor uw kind. Wij verwachten van ouders dat dat ze de
keuze die de vereniging maakt, respecteren.
5. Het voetbalspel is van uw kind. Wij waarderen betrokkenheid van ouders, maar
accepteren geen negatief gedrag langs de lijn of commentaar op trainers, spelers en
scheidsrechters.

Veel voetbal en kijk plezier!
Bestuur UOW ’02

Normen en waarden UOW ’02
Wat verstaan we eigenlijk onder normen en waarden?



Normen zijn gedragsregels, waar men zich aan dient te houden in de omgang met
anderen. Normen laten zien hoe de waarden in de praktijk functioneren.
Waarden zijn principes waarvan mensen vinden dat ze belangrijk zijn om na te
streven. Ze geldt als een richtsnoer voor het handelen.

In de sport komen waarden en normen vaak samen in het begrip fair play. Het Fair Playbeginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk
mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier
waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en
regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden.
Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar
(blijven) stimuleren in de geest ervan te handelen!

Elf basis spelregels voor binnen én buiten de lijnen
1. We gedragen ons correct en sportief. We vloeken en schelden, pesten niet en maken
geen racistische opmerkingen.
2. We praten mét elkaar en niet over elkaar.
3. We gebruiken social media niet ten nadelen van anderen.
4. We spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.
5. We accepteren de beslissing van de scheidsrechter, ook als wij het er niet mee eens zijn.
6. Wij gaan goed om met de kleedkamers en met de materialen van onze club, maar ook
met die van de tegenstander.
7. We genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten.
8. We zijn altijd op de afgesproken tijd voor wedstrijden en trainingen aanwezig.
9. We respecteren het werk van onze onmisbare vrijwilligers.
10. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze materialen en ruimen ze na wedstrijden en
trainingen op.
11. We veroorzaken geen overlast op en om ons complex.

