De gedragsregels bij TVL

Bij Tennis Vereniging Loosdrecht staat sportiviteit en gezelligheid voorop. Wij zijn
een familieclub, waar jong en oud, zich thuis voelen. Wederzijds respect is hierbij
belangrijk.
Bij TVL gelden de volgende gedragsregels:
Algemene gedragscodes:
• De regels van de tennissport dienen gerespecteerd te worden.
• Het gebruik van fysiek en/of verbaal geweld is niet toegestaan.
• In het clubgebouw mag niet worden gerookt.
• Het gebruik van alcohol dient met mate te zijn en het gebruik is verboden
voor personen onder de 18 jaar.
• Al het werk van mensen die ervoor zorgen dat er binnen de vereniging de
mogelijkheid bestaat om te trainen, wedstrijden te spelen en deel te nemen
aan georganiseerde activiteiten, dient gerespecteerd te worden.
Gedragscodes op de baan:
• Draag altijd tenniskleding en tennisschoenen.
• Loop altijd via het hekje direct de baan op en af en sluit het hek achter je.
• Gooi nooit met je racket en houd je racket vast in je handen.
• Als er een bal op de andere baan komt, wacht je tot de rally op die baan
voorbij is en zeg dan “bal over”. Wacht tot de bal terug gegooid wordt en ga
niet zelf achter de bal aan.
• Ken de spelregels, speel sportief en speel bij twijfel een let.
• Neem nooit glaswerk en/of serviesgoed mee de baan op.
• Neem al je spullen, inclusief eventueel afval, na het spelen weer mee.
• Bij regen of een natte baan wordt alleen gespeeld als er geen plassen op de
baan staan en/of de baancommissie een positief advies heeft afgegeven.
• Vergeet niet na het spelen ‘de baan te slepen’ en hang na gebruik het
sleepnet weer netjes op.
Aanvullende gedragscodes tijdens wedstrijden:
• Respecteer je mede- en tegenstanders.
• Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter(s) en wedstrijdcommissie.
• Tijdens een wedstrijd de baan verlaten, betekent dat je de wedstrijd opgeeft
en verliest.
• Onsportief gedrag van de tegenstander is geen reden om zelf onsportief te
zijn.
• Wijs iemand vriendelijk op zijn/haar onsportieve gedrag. Helpt dat niet,
schakel dan de toernooileiding in.
• Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een
nederlaag.
• Geef elkaar een hand na elke (ook niet-officiële) wedstrijd.
• Deze codes gelden ook als je in naam van TVL te gast bent bij andere clubs.

Gedragscodes ouders en verzorgers:
• Wees enthousiast en stimuleer uw kind sportief te spelen.
• Bedenk dat uw kind(eren) sporten voor hun plezier.
• Aanmoedigen mag, maar laat het coachen over aan de trainer of de
begeleider.
• Blijf altijd sportief, juist bij verlies. Stimuleer fair play, het is een spelletje.
• Aanvaard beslissingen van scheidsrechters.
• Mocht u zelf een betere invulling willen geven aan de “opleiding” van jeugdige
sporters of aan de activiteiten, geef u dan op als vrijwilliger bij de vereniging.
• Ouders en verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag
van hun eigen kind(eren), ook als deze deelnemen aan een door de
vereniging georganiseerde activiteit.
Gedragscodes over alcohol:
• Zwakke alcoholische dranken worden pas na 12.00 uur verstrekt aan personen
van 18 jaar en ouder. Voor sterk alcoholische dranken dient men minimaal 21
jaar te zijn.
• In het clubhuis verstrekte alcoholhoudende dranken mogen alleen in het
clubhuis of op het terras worden genuttigd.
• Meegenomen alcoholhoudende dranken mogen niet op het terrein van TVL
gedronken worden.
• De barcommissie mag te allen tijde en naar eigen inzicht de verstrekking van
alcoholhoudende dranken weigeren.
• Het is niet gewenst dat leden die bardienst draaien, zelf alcohol gebruiken.
• Beschonken personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen,
worden uit het clubgebouw verwijderd.
• Er wordt geen alcohol verstrekt aan jeugdleiders, trainers van jeugdteams en
andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functies;
• Ook wordt geen alcohol verstrekt aan personen die fungeren als chauffeur bij
het vervoer van spelers.
• Bij twijfel omtrent leeftijd moeten identiteitspapieren gevraagd worden. Indien
deze papieren niet getoond worden, worden er geen alcoholhoudende
dranken verstrekt.
Het niet naleven van de gedragsregels kan gevolgen hebben. Bestuur,
commissieleden en trainer(s) hebben de bevoegdheid om, bij wangedrag, u of jou
hierop aan te spreken en bij voortduring eventueel te verwijderen van de baan.
In het ergste geval wordt het lidmaatschap bij de club opgezegd, zonder restitutie
van de lidmaatschapsgelden.
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