DZOH en RESPECT
Zoals een ieder weet, is het thema ‘RESPECT’ sinds de tragische dood van grensrechter Richard
Nieuwenhuizen uit Almere een belangrijk agendapunt voor de KNVB. Zo heeft de KNVB een
aantal maatregelen genomen om (gewelds)excessen te voorkomen en het respect terug te
brengen op en om de voetbalvelden.
Ook DZOH vindt respect voor elkaar en elkaars eigendommen zeer belangrijk. Daarom heeft het
bestuur van DZOH een aantal regels en afspraken opgesteld, zodat iedereen met veel plezier bij
DZOH kan (blijven) voetballen.
DZOH verwacht van alle leden dat zij op de hoogte zijn van deze regels en afspraken en deze
naleven. Om die reden vraagt het bestuur alle teams om samen deze regels door te nemen en
hun handtekening eronder te zetten, zodat we met elkaar het thema ‘RESPECT’ uitdragen en
elkaar ook scherp kunnen houden wat dit belangrijke onderwerp aangaat.
De volgende afspraken gelden m.i.v. de start van het competitieseizoen 2013-2014:











Bij thuiswedstrijden van de D-pupillen, junioren en senioren geven spelers elkaar (en de
arbiters) VOOR de wedstrijd een hand. Dit zal gebeuren door zich voor aanvang op te
stellen in rijen, waarna het DZOH-team de tegenstander langsloopt en een hand geeft.
Een en ander kan gecombineerd worden met de visuele controle van de spelerspassen.
Het wordt gestimuleerd dat spelers na de wedstrijd zoveel mogelijk de tegenstander en
de arbiters een hand geven en bedanken. De aanvoerder is verplicht om in ieder geval de
arbiters een hand te geven en te bedanken.
Bij thuiswedstrijden van de E- en F-pupillen geven spelers elkaar NA de wedstrijd een
hand. Dit zal plaatsvinden voor het penaltyschieten. Het team van DZOH zal de
tegenstander langsgaan.
Alle leiders en trainers van DZOH-teams bedanken na de wedstrijd de arbiters. Ook
geven zij voor en na de wedstrijd de begeleiding van de tegenstander een hand.
De bezoekende clubs zullen in het wedstrijdsecretariaat worden ingelicht over de
afspraken en regels die bij DZOH gelden. Dit zal door zowel de wedstrijdsecretaris als
door de leiders en trainers worden gedaan.
Eventuele excessen kunnen door trainers, leiders, spelers en ouders bij de
leeftijdscoördinatoren worden neergelegd. Deze zal dan, eventueel samen met het
bestuur, zoeken naar een passende oplossing voor het probleem of passende
maatregelen treffen.

De volgende gedragsregels gelden m.i.v. de start van het competitieseizoen 2013-2014:






DZOH staat open voor iedereen (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur)!
Iedereen toont respect voor elkaar, voor de accommodatie en de materialen van de
vereniging!
Iedereen draagt bij aan het creëren van een plezierig en veilig sportklimaat!
DZOH is een goed gastheer voor bezoekers!
Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag!

Op de achterkant van dit document kunnen de spelers (vanaf de D-pupillen), leiders en trainers
hun handtekening zetten, waarmee zij aangeven deze afspraken en regels te zullen naleven.
Bestuur DZOH

