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Voorwoord 
 

Iedereen binnen de rugbywereld heeft te maken met waarden en normen. En zeker ook met fair play. Hoe gaan 

we met elkaar om, welke spelregels hanteren we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen 

de club op te lossen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.  

Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee. 

En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse rugbypraktijk. Want daar gaat het toch allemaal om. 

Deze Gedragscode probeert hierop een antwoord te geven.  

 

De samenstellers hebben niet de illusie dat met een Gedragscode alle problemen kunnen worden opgelost. Was 

dat maar waar, de praktijk is heel wat weerbarstiger.  

Met deze Gedragscode reiken we bouwstenen aan waarmee we binnen de vereniging aan de slag kunnen.  

Als we gezamenlijk actie ondernemen komt het doel wat dichterbij: een rugbywereld waar het voor iedereen 

goed vertoeven is. Nu en in de toekomst…  

Veel succes gewenst. 

 

  

Bestuur Rugby Club Bekaro.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Rugby Club RCC anno 1978 

Sportpark Vierhoeven  

Nispenseweg 1 

4707 RA Roosendaal  

Rugby Club RCC Bekaro | Postbus 300 | 4700 AH Roosendaal 

KVK V-40280574 | NL84 RABO 0 174 399 111   

TEL +31(0)165 55 73 24  
www.rugbyroosendaal.nl 

info@rugbyroosendaa.nl 

  VOLG RCC OOK VIA   

Rugby Club RCC 
     RUGBY BELEVEN MET ELKAAR, VOOR 

ELKAAR 

 

Inleiding 
 

Sporten doe je voor je plezier. Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de 

rugbysport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de capaciteiten en culturele 

achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.  

 

Wat verstaan we eigenlijk onder waarden en normen  

 

Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het 

handelen.  

 

Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Ook wel genoemd een 

concretisering van de waarde. 

  

…en wat onder fair play  

 

Het fair play-beginsel 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 naar de geest ervan te handelen! 

  

Waardering  

 

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van 

barmedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een 

hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering 

hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat 

wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!  

 
Waar draait het om  

 

Ieder weekend worden door heel Nederland wedstrijden gespeeld. Veel gebeurt er naar behoren, sport wordt 

daar beoefend conform de bedoelingen van het spel.  

De realiteit is echter dat er op en rondom de velden ook dingen gebeuren die rugby in een kwaad daglicht 

stellen. Dit gedrag wordt de laatste jaren steeds erger en als we willen voorkomen dat rugby afglijdt naar het 

niveau van het voetbal zullen we snel en daadkrachtig moeten ingrijpen. We zijn nu nog in een stadium waar het 

tij te keren is. 

 

Preventief en correctief optreden  

 

Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan 

consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze Gedragscode vormt een duidelijk signaal 

naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden 

getolereerd.  

 

Preventief beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) 

zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken.  
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Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van 

de gedragsregels en daardoor voor sancties in aanmerking komen.  

De uitwerking van het beleid is weergegeven in het actieplan en de uitvoering ervan wordt gelegd bij het 

bestuur. Het beleid wordt regelmatig (eenmaal per jaar) door het bestuur geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

Voor het actieplan wordt verwezen naar bijlage 1.  

 

De Gedragscode dient te worden beschouwd als onderdeel van het huishoudelijk reglement op het gebied van 

gedragsreglementering. Op grond van de verenigingsstatuten is de bevoegdheid tot het vaststellen van een 

huishoudelijk reglement voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering. Deze Gedragscode is goedgekeurd 

door de ALV van oktober 2006. 

 

 

 

.  
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Gedragsregels 
 

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie 

bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de rugbysport. Dit houdt in dat men 

gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen 

van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, 

maar ook met anderen binnen de sport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze 

afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in deze Gedragscode, waarin we de waarden en 

normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig er 

elkaar op aan te spreken…  

 

 

Met betrekking tot het te voeren beleid binnen onze zijn de volgende gedragsregels daarbij van toepassing:  

 

 

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

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

geaccepteerd.  

  

 2. Onze vereniging toont zich een goede gastheer voor bezoekende clubs en scheidsrechters, grensrechters 

en andere officials. 

 

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

door haar/hem aangerichte schade.  

  

 4. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of  NRB opgelegde sanctie/strafmaat 

n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de NRB opgelegde boetes en/of in rekening 

gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.  

 

 5. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.  

  

6. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert dient dit te melden bij 

het bestuur. 

  

 7. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft 

schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd 

zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld 

in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur. 

  

 8. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij 

uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte 

spelmaterialen. 
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Sancties 
 

Het bestuur is door de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden 

opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de statuten. 

Sancties kunnen bestaan uit:  

 

 1. Berisping  

 2. Uitsluiting van wedstrijden  

 3. Schorsing  

 4. Royement  

 
Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden 

aan het lidmaatschap kan ontzeggen.. Bij onze vereniging kan een royement alleen worden uitgesproken 

wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder deze Gedragscode) en/of 

besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, of na 

sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement 

schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk bij de 

Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst. De 

rechten van de betrokkene - waaronder het recht van beroep - zijn gewaarborgd door het instellen van een 

klachtencommissie.  

 

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt aansluiting 

gezocht bij de door de NRB gehanteerde tuchtreglementen.  

 
Het bestuur beoordeelt een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc) niet los van de NRB-

reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier). Het wacht niet op bericht van de NRB maar neemt zélf 

actie. Een door het bestuur opgelegde straf wordt gemeld aan de tuchtcommissie van de NRB, zodat deze dit 

kan "meenemen" in de uiteindelijke strafmaat.  
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Bijlage 1 Actieplan  

 

1 Inleiding  

 

Het actieplan is een verdere uitwerking van het door het bestuur vastgesteld Waarden- en normen beleid, 

waarvoor het door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde Gedragscode de basis vormt.  

Het actieplan geeft een vertaling van het beleid door uit te voeren acties en werkzaamheden om het beleid vorm 

en inhoud te geven. De taken, die in het actieplan worden genoemd moeten verder worden uitgewerkt door 

middel van het samenstellen van een activiteitenoverzicht (zie bijlage 3), waar mogelijk en zinvol voorzien van 

een tijdsplanning en een budgettair kostenoverzicht.  

 

2 Uitwerking beleidskaders  

 

2.1 Preventief beleid: Voorkomen is beter dan genezen.  

 

Preventief beleid kan worden gevoerd door onder meer de volgende maatregelen te nemen:  

 

 1. Het voeren van een duidelijk en consequent verenigings- en vrijwilligersbeleid.  

 2. Het aanstellen van capabele Bestuurslid van Dienst.  

 3. Het aanstellen van capabele leiders en aanvoerders.  

 4. Het aanstellen van capabel technisch kader (trainers, coaches).  

 5. Het constant selecteren van capabel overig kader.  

 6. Scholing van kaderleden.  

 7. Blijken van waardering voor het vrijwillige kader.  

 
2.1.1 Verenigings- en vrijwilligersbeleid  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid in al zijn facetten. Om dit beleid vorm te geven 

worden maatregelen, c.q. regels uitgevaardigd, die op een adequate wijze duidelijk worden gemaakt aan leden 

en supporters. 

- Er vindt een introductiegesprek plaats met het aanmeldende lid, waar aandacht wordt besteed aan de 

binnen de NRB en de vereniging geldende regels en richtlijnen. Namens de vereniging is hierbij een 

bestuurslid en/of een commissielid aanwezig. Bij jeugdleden is daarbij eveneens één of beide 

ouders/verzorgers aanwezig. Van de ouders/verzorgers wordt een positieve bijdrage verwacht, die 

onder meer kan bestaan uit: het (mede) verzorgen van het vervoer bij uitwedstrijden en andere 

jeugdgerelateerde activiteiten. 

   

 - Het aanmeldingsformulier wordt voorzien van een bijlage waarin deze Gedragscode wordt vermeld 

en waarop het nieuwe lid ook ondertekent, dat hij hiervan heeft kennis genomen en als zodanig zal 

handelen. Voor bestaande leden wordt zo nodig de geactualiseerde Gedragscode aan het begin van het 

seizoen gescheiden bij het clubblad gevoegd, zodat ook zij daarvan kennis kunnen nemen.  

 

 - Het bestuur laat duidelijk weten aan leden, ouders van jeugdleden en supporters, dat verbaal en fysiek 

geweld niet wordt geduld en daar waar nodig sancties zal treffen. 

   

 - Ook na wedstrijden wordt erop toegezien, dat niet op ongepaste wijze met de scheidsrechters wordt 

geredetwist over genomen beslissingen. 
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 - Ook verenigingsscheidsrechters vermelden gele en rode kaarten op het wedstrijdformulier; het kader 

stimuleert hen dat ook te doen. 

 

 - Het deelnemen aan en het houden van spelregelsessies wordt gestimuleerd. 

   

 - Bij berichtgeving in het cluborgaan, internetsite en de media wordt erop toegezien dat de 

scheidsrechter nimmer wordt bekritiseerd.  

 
2.1.2 Bestuurslid van Dienst  

 

Het Bestuurslid van Dienst dragen zorg voor de ontvangst en begeleiding van de (verenigings)scheidsrechters.  

Tot de taak van een Bestuurslid van Dienst behoort o.a.:  

- gastheer/vrouw zijn, begeleiding bij calamiteiten;  

 - dat hij een vast punt afspreekt waar hij zich bevindt langs het veld.  

  
Tot de taak van de vereniging behoort:  

- dat voor de wedstrijd bij alle partijen bekend is wie het Bestuurslid van Dienst is;  

 - dat aan de scheidsrechter wordt gemeld wie verantwoordelijk is voor de veiligheid;  

 - dat bij een dreigende molestatie gezorgd wordt voor een afdoende bescherming.  

 
2.1.3 Leiders en aanvoerders 

Leiders, coaches en aanvoerders zijn de vertegenwoordigers van de vereniging. Zij behoren voor aanvang van 

het seizoen duidelijke instructies te krijgen:  

 - zij behoren de scheidsrechters en grensrechters tot steun te zijn;  

 - zij hebben dus geen verbale bemoeienis met de wedstrijdleiding, ook al zijn ze het niet (altijd) eens 

met de genomen beslissingen;  

 - zij moeten zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie en dienen in overeenstemming hiermee te 

handelen.  

 
2.1.4 Technisch kader  

Trainers bepalen ook mede het gezicht van de vereniging. Niet ontkend kan worden dat het gedrag van trainers 

aanleiding kan zijn tot agressief gedrag. Bij de selectiecriteria moet men hiermee rekening houden. Niet moet 

worden nagelaten trainers zonodig te corrigeren.  

 

2.1.5 Overig kader  

Hierbij moet worden gedacht aan bestuursleden, jeugdcommissieleden, jeugdleiders, verenigingsscheidsrechters 

en clubgrensrechters. Ook zij vertegenwoordigen de vereniging en de uitstraling naar buiten wordt vaak 

afgelezen aan deze groep leden.  

Wie anderen regels oplegt zal zelf van onbesproken gedrag moeten zijn: elk kaderlid moet zich bewust zijn 

van zijn voorbeeldfunctie!  
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2.1.6 Scholing van kaderleden  

Het beleid van een vereniging dient erop gericht te zijn, dat het kader voldoende is geschoold. De vereniging 

dient een actief beleid te voeren ten aanzien van het volgen van cursussen.  

- Aan het begin van elk seizoen worden de (nieuwe) spelregels geïntroduceerd voor spelers, leiders, 

verenigingsscheidsrechters, grensrechters en trainers, waarbij tevens de geldende gedragscodes worden 

besproken;  

 - De vereniging vergoedt, indien van toepassing, de kosten voor het volgen van cursussen;  

 - De vereniging abonneert zich op terzake doende publicaties en draagt zorg dat deze bij de betrokken 

kaderleden terechtkomen.  

 
2.1.7. Waardering voor vrijwillig kader  

Waardering voor het vrijwillige kader van verenigingen is essentieel. Iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan een 

schouderklopje. Mogelijkheden zijn er genoeg. Dit kan via het clubblad, de verenigingssite en door middel van 

kleine attenties en/of een zogenaamde dankjewel-avond. Een klein gebaar kan wonderen doen…  

 

2.2 Correctief beleid:  

Bij wangedrag dienen maatregelen te worden genomen. De bedoelde maatregelen richten zich tegen wangedrag 

tegen scheidsrechter(s), grensrechters, en (verenigingskader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de 

wedstrijd. Onder het hier bedoelde wangedrag vallen in elk geval beledigingen, discriminerende uitlatingen, 

bedreigingen en handtastelijkheden.  

Gelet op de aan het bestuur beschikbare bevoegdheden moet onderscheid gemaakt worden in:  

- niet te tolereren gedrag van leden van de vereniging;  

- niet te tolereren gedrag van niet-leden van de vereniging.  

 

2.2.1 Wangedrag van leden  

De vereniging zal straffen opleggen aan leden, die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechter(s), 

grensrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal 

(o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder 

elke vorm van handtastelijkheid).  

Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging zullen de straffen variëren van een berisping, schorsing 

voor beperkte duur tot royement. In alle gevallen kan het bestuur van de vereniging het desbetreffende lid 

hangende de verenigingsprocedure met onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing opleggen.  

Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat het bestuur het treffen van voorlopige maatregelen tegen een zich 

misdragend lid niet zal laten afhangen van de uitkomsten van de NRB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van 

de tuchtcommissie van de NRB bekend is geworden, zal met het bepalen van de definitieve strafmaat door het 

bestuur hiermee rekening worden gehouden. Het bestuur beoordeelt een situatie op en/of rond het veld (spelers, 

leiders, trainers etc) immers niet los van de NRB-reglementen en rapportages.  

De vereniging verplicht zich bij misdragingen van leden:  

- politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, grensrechter of een (kader)lid van de bezoekende vereniging 

daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;        

 -volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het zonodig doen van aangifte; 

- politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden;  

- meldingen van andere verenigingen over misdragingen van verenigingsleden tijdens uitwedstrijden serieus te 

behandelen;  
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2.2.2 Wangedrag van niet-leden  

De vereniging zal de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouw, sportpark) 

ontzeggen aan bezoekers of  

toeschouwers, die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechter(s), grensrechter(s), eigen kader of (kader 

van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende 

uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid).  

De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de misdraging.  

Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat de vereniging het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende 

bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of justitie.  

De vereniging verplicht zich bij misdragingen van niet-leden:  

- politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, grensrechter of een (kader)lid van de bezoekende 

vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;  

 - volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het zonodig doen van aangifte;  

 - politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden;  

 - de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters;  

 - alle vormen van fysiek geweld tegen scheidsrechter(s), grensrechter(s), (kader)leden van de 

bezoekende vereniging, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, schriftelijk aanhangig te maken bij de 

tuchtcommissie van de NRB onder opgave van getuigen.  

 

2.2.3. Overig beleid  

De vereniging spreekt de intentie uit om:  

 

 - een door een andere vereniging geroyeerd lid niet zonder alle achtergrondinformatie als lid te 

accepteren;  

 - bij aanmelding nieuw lid een door andere vereniging opgelegde sanctie over te nemen;  

 - bij overschrijving nieuwe vereniging op de hoogte stellen van de opgelegde sanctie. 
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Bijlage 2: Contract jeugdleden RC Bekaro. 

 

  

Naam………………………  

Rugby is voor mij een leuke hobby. En dat wil ik graag zo houden!  

Ik begrijp dat er regels en afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen met veel plezier kan spelen. 

Daarom zal ik ook mijn uiterste best doen mij aan de volgende afspraken te houden:  

 

1. Bij iedere training en wedstrijd lever ik een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van 

mijn team. Ik wil graag winnen, maar niet ten koste van alles.  

2. Ik accepteer leiding van trainers, leiders, scheidsrechters, bestuursleden en commissieleden. Als ik het 

ergens niet mee eens ben, vertel ik dat op een rustige wijze.  

3. Ik gedraag mij zowel in woorden als in daden sportief en correct naar trainers, scheidsrechters, 

medespelers, tegenstanders en andere aanwezigen op het sportpark.  

4. Ik houd mij aan de afspraken die door de vereniging en de trainers zijn opgesteld over zaken als: trainen, 

afmelden, omgaan met materialen, douchen, etc.  

5. Ik zorg er mede voor dat het sportpark er netjes en verzorgd uitziet.  

6. Mijn ouders zullen zich op positieve wijze langs de lijn gedragen.  

Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Ik accepteer dan ook dat ik word aangesproken op mijn 

gedrag als blijkt, dat ik mij op een of andere manier niet houd aan de gemaakte afspraken.  

Uiteraard ga ik akkoord met de inhoud van de bij mijn vereniging geldende Gedragscode.  

Datum: 

…………………………………………….  

Handtekening jeugdlid:  

…………………………………. 

 

Handtekening ouders/verzorgers:  

…………………………………..  

 

Handtekening bestuurslid of vertegenwoordiger jeugdcommissie:  

………………………………….. 
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Bijlage 3: Contract ouders/verzorgers van jeugdleden 

1. Ik focus mij op de prestatie en verrichtingen van mijn kind i.p.v. op de einduitslag van 

de wedstrijd. Dit draagt ertoe bij dat mijn kind realistische doelstellingen stelt die 

binnen zijn/haar vermogen liggen. 

 

2. Ik leer kinderen dat “het hun best doen” even belangrijk is als het winnen van de 

wedstrijd, zodat de uitkomst / het resultaat van de wedstrijd zonder teleurstelling 

wordt ervaren. 

 

3. Ik moedig kinderen aan om altijd volgens de regels te spelen. 

 

4. Ik zal nooit schreeuwen of een kind kleineren als het een fout maakt of als de 

wedstrijd verloren wordt. 

 

5. Ik realiseer mij dat kinderen rugby spelen voor hún plezier en niet dat van mij! 

 

6. Kinderen leren het meeste door een goed voorbeeld. Ik moedig het team dus 

sportief aan en applaudisseer voor het goede spel van beide teams. 

 

7. Als ik het niet eens ben met de scheidsrechter, trainer of coach, bespreek ik dit dan 

op een rustig moment na de wedstrijd of training, of ik leg dit neer via het juiste 

kanaal bij RC Bekaro, bijvoorbeeld de Technische Commissie. Ik trek de beslissing 

van de scheidsrechter, trainer of coach (allen vrijwilligers) nooit voor andere 

aanwezigen in twijfel. 

8. Ik zet mij in om alle verbale en fysieke overtreding uit he t 5 rugbyspel te houden. 

9. Ik controleer dat mijn kind zijn of haar verantwoordelijkheden binnen het team 

kent. Dit betekent het bijwonen van de training, het op tijd verschijnen op de 

trainingen en het afgesproken tijdstip voor de wedstrijd. Ik laat altijd ruim van te 

voren weten als mijn kind niet kan deelnemen aan een wedstrijd zodat daarmee 

rekening gehouden kan worden. 

 

10. Als ik kom kijken naar de wedstrijden van het team waarin mijn kind speelt 

moedig ik het gehele team aan. 

 

13. Ik zorg ervoor dat mijn kind altijd naar rugby gaat met een bitje. Zonder kunnen 

zij niet deelnemen aan de training of de wedstrijd. 

 

14. Ik moedig mijn kind aan om rugby te spelen. Als mijn kind – eens een keer – echt 

niet wil spelen  …… dan dwing ik hem/haar niet om het wel te doen. 

 

15. Voor de uitwedstrijden wordt een rijschema gemaakt. Kan ik u op een bepaalde 

dag niet, dan ruil dan tijdig met een andere ouder en geef dit door aan de team 

manager van het team van mijn kind. 
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Datum:                    Handtekening ouder/verzorger:                   Handtekening 

jeugdcommissie: 

……………            ………………………………                     ………………………………. 
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Bijlage 4: Contract seniorleden RC Bekaro. 

 

Naam………………………  

Door ondertekening van dit contract geef ik aan dat ik kennis heb genomen van de 

Gedragscode RC Bekaro en dat ik de inhoud hiervan onderschrijf. Ik zal te allen tijde 

handelen naar deze  Gedragscode en de Rugby Club Bekaro nimmer in diskrediet brengen. 

Datum:  

……………………… 

Handtekening lid: 

………………………………………….. 

Handtekening bestuurslid: 

 

…………………………………………… 
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Bijlage 5: De Klachtencommissie van RC Bekaro 

A. De klachtencommissie is een commissie voorgedragen door het bestuur en bestaat uit drie leden. Het 

lidmaatschap van de klachtencommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van een commissie en 

van het bestuur. 

B. Ieder lid van de vereniging kan een beroep doen op de diensten van de commissie ter slechting van een 

geschil. Indien een lid van de klachtencommissie partij is in een geschil, dient dit lid terug te treden bij 

de behandeling van het geschil.  

C. De klachtencommissie hoort betrokken partijen en tracht vanuit een onpartijdige positie de partijen te 

verzoenen, hierbij het verenigingsbelang meewegend. Indien verzoening niet mogelijk blijkt, brengt de 

commissie schriftelijk een bindend advies uit aan de betrokken partijen, dat met redenen omkleed is.  

D. De klachtencommissie is bevoegd om van de betrokken partijen alle benodigde informatie te eisen.  

E. De klachtencommissie legt voor ieder geschil een dossier aan, waarin alle op het geschil betrekking 

hebbende bescheiden worden bewaard, inclusief schriftelijke vastleggingen van mondelinge contacten. 

Dit dossier staat slechts ter beschikking aan de klachtencommissie. Het dossier wordt door een daartoe 

aangewezen lid van de commissie gedurende vijf jaren bewaard en daarna vernietigd.  

F. De klachtencommissie brengt het bestuur op de hoogte van haar bíndende advies met vermelding van 

namen van de betrokken partijen. Persoonlijke gegevens worden slechts vermeld indien deze relevant 

zijn voor het geschil. Het bestuur is gehouden persoonlijke gegevens als vertrouwelijk te behandelen.  

G. Indien een partij zich niet wenst neer te leggen bij het bindend advies van de klachtencommissie, is die 

partij bevoegd het geschil via het bestuur voor te leggen aan de ALV van RC Bekaro. Iedere andere 

manier om zich te onttrekken aan het bindende advies van de klachtencommissie kan beschouwd 

worden als onredelijke benadeling van de vereniging en leiden tot een behandeling door de 

tuchtcommissie.  

H. De klachtencommissie legt verantwoording af aan de ALV van RC Bekaro en dient zich zoveel 

mogelijk te onthouden van het noemen van namen en andere persoonlijke gegevens van partijen in 

geschillen.  

I. Geschillen met betrekking tot zakelijke overeenkomsten tussen het bestuur en leden van de vereniging, 

alsmede zakelijke overeenkomsten tussen leden onderling behoren niet tot de bevoegdheid van de 

klachtencommissie.  
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Bijlage 6: De Tuchtcommissie van RC Bekaro 

J. De tuchtcommissie bestaat uit drie leden. De Voorzitter van RC Bekaro, de Technisch Coördinator en 

een door hun aan te wijzen lid afhankelijk van het voorval. 

K. De tuchtcommissie behandeld zaken voortvloeiende uit een voorval waarbij sancties kunnen worden 

opgelegd. Dit alles zoals bepaald de Gedragscode van de vereniging. Indien een lid van de 

tuchtcommissie partij is in een voorval, dient dit lid terug te treden bij de behandeling hiervan. Het 

bestuur van de vereniging kan dan een plaatsvervangend lid aanwijzen. 

L. De tuchtcommissie hoort betrokken partijen en tracht vanuit een onpartijdige positie tot een oordeel te 

komen, hierbij het verenigingsbelang meewegend. De commissie doet een uitspraak, met redenen 

omkleed, en deelt dit ook schriftelijk mede aan de betrokken partijen. 

M.  De tuchtcommissie is bevoegd om van de betrokken partijen alle benodigde informatie te eisen.  

N. De tuchtcommissie legt voor ieder voorval een dossier aan, waarin alle op het voorval betrekking 

hebbende bescheiden worden bewaard, inclusief schriftelijke vastleggingen van mondelinge contacten. 

Dit dossier staat slechts ter beschikking aan de tuchtcommissie. Het dossier wordt door een daartoe 

aangewezen lid van de commissie gedurende vijf jaren bewaard en daarna vernietigd.  

O. De tuchtcommissie brengt het bestuur op de hoogte van haar uitspraak met vermelding van namen van 

de betrokken partijen. Persoonlijke gegevens worden slechts vermeld indien deze relevant zijn voor het 

voorval. Het bestuur is gehouden persoonlijke gegevens als vertrouwelijk te behandelen.  

P. Indien een partij zich niet wenst neer te leggen bij de uitspraak van de tuchtcommissie, is die partij 

bevoegd de uitspraak voor te leggen aan de ALV van RC Bekaro. 

Q. De tuchtcommissie legt verantwoording af aan de ALV van RC Bekaro en dient zich zoveel mogelijk 

te onthouden van het noemen van namen en andere persoonlijke gegevens van partijen in voorvallen.  

R. Straffen opgelegd door de Nederlandse Rugby Bond worden automatisch overgenomen. De 

tuchtcommissie bekijkt bij ieder voorval of een aanvullende sanctie vanuit RC Bekaro noodzakelijk is. 
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