JEUGDWERKING VSV GENT

PROCEDURE MET BETREKKING
TOT ONAANVAARDBAAR GEDRAG

VSV Gent wenst als club de zaken goed op orde hebben. Zorgen voor een veilige en comfortabele omgeving voor al zijn leden is daarin essentieel, waarbij iedereen recht heeft op zijn mening.
VSV Gent wenst een situatie te scheppen waarin voetballers volledig tot hun recht kunnen komen.
De uitwerking van de opgestelde gedragsregels zijn gespecificeerd in een aantal stappenplannen. Hierin
wordt op heldere wijze de procedure van handelen en eventuele sancties uitgelegd. Deze stappenplannen
vormen een richtlijn met als doel zoveel als mogelijk duidelijkheid te geven in de procedures bij onaanvaardbaar gedrag binnen onze voetbalclub.
Onderstaand is terug te vinden, welke gedragingen wij op VSV Gent niet tolereren. Dit geldt voor spelers
onderling en tussen spelers en begeleiders.
1. Verbaal of non-verbaal onaanvaardbaar gedrag:
Wat verstaat VSV Gent onder verbaal onaanvaardbaar gedrag:
Vernederen; aanhouden kleineren of plagen; schelden; vloeken; racisme of discriminatie; seksueel provocatief taalgebruik; (be)dreiging; uitdagend gedrag door bewust niet te luisteren en/of afspreken te negeren.
Wat verstaat VSV Gent onder non-verbaal onaanvaardbaar gedrag:
Uitdagend, provocatief, of intimiderend gedrag; pesten; provocerende gebaren; uitingen via telefoon, internet (website of e-mail) en/of social media; negeren van afspraken; stelen; bezit van gevaarlijke voorwerpen; bezit of handel alcohol of drugs; stelselmatig volgen of stalken.
2. Fysiek onaanvaardbaar gedrag:
Wat verstaat VSV Gent onder fysiek onaanvaardbaar gedrag:
Duwen; trekken; slaan; schoppen; stompen; knijpen; krabben; spugen; kopstoot geven; gericht gooien van
objecten; haren trekken; bijten; laten struikelen; fysiek dwingen tot uitvoeren of juist nalaten van taken;
doelbewust beschadigen en/of vernielen van voorwerpen of materialen die een ander toebehoren; seksueel intimiderend / overschrijdend gedrag zoals ongewenste aanraking, betasting of seksueel misbruik.
STAPPENPLAN:
Wanneer een onaanvaardbaar gedrag vertoond is, worden volgende stappen ondernomen:

* De betrokken speler wordt direct persoonlijk aangesproken door de begeleider / trainer. Afhankelijk van
de situatie kan dit individueel of een ploegverband gebeuren. Hierbij wordt het onaanvaardbaar gedrag
benoemt en de nodige uitleg gegeven. Tegenover het onaanvaardbaar gedrag wordt een passende maatregel geplaatst.
* De begeleider / trainer brengt de TVJO en / of het jeugdbestuur op de hoogte over het voorval en de genomen maatregel.
* De ouders van de betrokken speler worden ingelicht over het voorval en de genomen maatregel.
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SANCTIES:
Sancties zijn maatregelen die VSV Gent als club zal nemen indien de afspraken die de club in het intern
huishoudelijk reglement heeft vastgelegd, niet nagekomen worden of geschonden worden.
Overtredingen van de gedragsregels of ontoelaatbaar gedrag leiden tot sancties opgelegd door de club.
Het jeugdbestuur van VSV Gent heeft vier mogelijke sancties gedefinieerd, zijnde:
Sanctie 1: berisping:
Een berisping wordt mondeling en indien nodig schriftelijk overgemaakt aan de betrokkene. Een berisping
zal maximaal 2x herhaald worden alvorens over te gaan naar een bijkomende of verhoogde sanctie.
Sanctie 2: officiële waarschuwing:
Een officiële waarschuwing wordt mondeling en schriftelijk overgemaakt aan de betrokkene. Een officiële
waarschuwing zal maximaal 2x herhaald worden alvorens over te gaan naar een bijkomende of verhoogde
sanctie.
Sanctie 3: schorsen van een lid voor bepaalde of onbepaalde tijd:
De tijdsduur voor een schorsing voor bepaalde of onbepaalde tijd zal bepaald worden door het jeugdbestuur en dit in samenspraak met de begeleider / trainer van betrokken speler.
Sanctie 4: schrappen van een lid:
Het schrappen van een lid is de zwaarst mogelijke sanctie die uitgesproken kan worden. Hierbij wordt een
volledig dossier opgesteld.
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