
Algemene gedragsregels v.v. H.V.C.H. 
 

 
1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te 

gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uit den boze. Pesten wordt 

evenmin geaccepteerd. 

 

2. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs, (assistent) 

scheidsrechters en andere gasten. 

 

3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk 

voor door haar | hem aangerichte schade. Deze schade zal dan ook worden verhaald bij het 

verenigingslid dat eventuele schade aangericht of mede heeft aangericht. 

 

4. Voor het gebruik van de kantine gelden de volgende regels waaraan eenieder zich dient te 

houden. Het nuttigen van alcoholische dranken buiten de kantine, dus ook in de kleedkamers, 

is verboden. Graag (drank)verpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden, 

in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren. 

 

5. Het rookverbod dient nageleefd te worden. Het gebruik van drugs is verboden. 

 

6. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of K.N.V.B. opgelegde 

sanctie | strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de 

K.N.V.B. opgelegde boetes en | of in rekening gebrachte administratiekosten op het 

betreffende verenigingslid. 

 

7. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze 

gedragsregels overtreedt. 

 

8. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit 

te melden bij het bestuur. 

 

9. Een verenigingslid dient na elke deelgenomen training | of wedstrijd het door haar | hem 

gebruikte kleedlokaal schoon achter te laten en dit in samenspraak met zijn begeleider 

schoon te maken c.q. te houden. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk 

achterlaten van het gebruikte kleedlokaal (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette 

staat houden van het clubhuis, de hoofdtribune, het sportcomplex en de gebruikte 

spelmaterialen.  

 

10. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid dat zich schuldig 

gemaakt aan enige vorm van wangedrag zoals, vernieling, geweldpleging, diefstal en | of 

andere gedraging die in strijd is met deze gedragsregels moet zich verantwoorden voor het 

bestuur. 

 


