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Inleiding
Een vereniging als H.M.C. Raamsdonksveer kan niet bestaan zonder de inzet van
vrijwilligers. Als alle taken gedaan zouden moeten worden door betaalde krachten dan zou de
vereniging niet lang meer kunnen bestaan simpel en alleen al vanwege het feit dat de
contributie dan onbetaalbaar zou worden.
Vandaar dat in dit stuk een voorbeeld wordt geschetst hoe er om wordt gegaan met onze
vrijwilligers, hoe het niet moet en hoe het wel zou moeten.
Wij proberen er iedereen van te overtuigen dat elke vrijwilliger zijn uiterste best, op zijn of
haar manier, doet om zijn of haar taken binnen H.M.C. zo goed mogelijk en naar eer en
geweten uit te voeren. Bovenal vragen wij uw begrip en respect voor onze vrijwilligers.
Dit stuk bevat verder ook een aantal (cynische) tips voor de ouders want daar wordt voor
wat ons betreft de basis gelegd voor normen en waarden. Wij willen zeer zeker niet op de
stoel van de ouders / verzorgers gaan zitten maar willen wel wat advies meegeven teneinde
onze vereniging nog beter te kunnen laten functioneren.
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Wij danken u voor uw aandacht in deze.
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Steeds vaker worden wij, de vrijwilligers van H.M.C., geconfronteerd met een vervaging van
normen en waarden. Waar we met elkaar zouden moeten praten gaan we steeds meer over
elkaar praten en wijzen we steeds meer met een beschuldigende vinger naar elkaar.
In plaats van dat we proberen mee te denken en proberen mee te helpen aan een oplossing,
vinden we het heel normaal dat we het bestuur, commissieleden of overige vrijwilligers de
schuld geven van het feit dat iets niet goed geregeld is. Ook scheidsrechters, zelfs van onze
eigen vereniging!, moeten het nogal eens ontgelden door de eigen spelers en ouders.
Dit alles bij elkaar vinden wij een heel kwalijke zaak en wij vinden dat dit anders kan en
moet. Ga er echt maar vanuit dat het bestuur, de commissies en alle overige vrijwilligers
hun stinkende best doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
We zeggen bewust zo goed mogelijk, we kunnen het niet iedereen 100% naar de zin maken,
dat is onmogelijk en daarvoor vragen we begrip. Veelal zijn er invloeden van buitenaf waar
we helaas niets of weinig aan kunnen doen. Een goed voorbeeld zijn de trainingen, tijdens de
veldperiode kunnen we e.e.a. nog redelijkerwijs zo indelen dat iedereen 2x per week kan
trainen. Enige belemmeringen daarbij zijn o.a. de beschikbaarheid van de trainers, die op
geheel vrijwillige basis de trainingen verzorgen. Tijdens de zaalperiode zijn we, naast de
beschikbaarheid van de trainers, afhankelijk van de beschikbare uren die in de diverse
sporthallen en sportzalen beschikbaar zijn en dat zijn er te weinig dus moeten we gaan
schipperen en passen en meten. Het is niet meer dan logisch dat in beide gevallen de jeugd op
de vroege uren trainen en de ouderen daar achteraan. De communicatie rond dit alles verdient
misschien geen schoonheidsprijs, ook daar gaan we hard aan werken om dat te verbeteren,
maar in plaats van met elkaar in overleg te treden komt weer dat wijzende vingertje naar een
of meerdere commissies die “het weer fout hebben gedaan”.
Wanneer nemen we nu eens met ons allen de verantwoording op om het beter te gaan doen?
Iedereen kan hieraan een steentje bijdragen, het is niet stoer of slim of wat dan ook om welke
vrijwilliger dan ook te pas en te onpas aan te vallen over dingen die niet goed gaan.
Het zou eenieder sieren om de vrijwilligers te helpen en eens een compliment te geven. Deze
vrijwilligers staan klaar voor jou!!! Dus is het echt niet verstandig om zo met elkaar om te
gaan, als deze vrijwilligers wegvallen dan ontstaat er een groot probleem. Zonder deze
vrijwilligers kan de vereniging niet functioneren, realiseer je dat nu eens heel goed. Als jij het
beter weet of kan, meldt je dan aan en laat zien dat het beter kan. Wij weten ook heel goed dat
de vrije tijd van iedereen ook maar beperkt is en dat het niet altijd gemakkelijk is om tijd vrij
te maken en dat er dan ook al snel wordt gezegd; “ja maar daar heb ik geen tijd voor”. Maar
besef dan wel dat je van deze vrijwilligers wel verwacht dat ze dit voor jou doen. Dit doen ze
ook met liefde en plezier maar brand ze dan niet af op het moment dat ze in jouw ogen iets
niet goed doen. De vrijwilligers van Goodflooring-H.M.C. zetten zich in voor het algemeen
belang van de vereniging en niet voor hun eigen belang. Het wordt tijd dat we dat nu eens met
zijn allen gaan beseffen. Elkaar aanspreken op fouten mag, ook daar leren we van want de
vrijwilligers zijn ook “maar mensen”, maar de manier waarop dat gebeurt is helaas regelmatig
ronduit fatsoensloos en daarin moet iets veranderen en daar kun en moet jij je steentje aan
bijdragen.
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Normen en waarden
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Ouders langs de lijn, fijn dat ze er zijn, maar …
Op welke manieren kunnen ouders/verzorgers bijdragen aan een optimaal sportklimaat?
Enkele suggesties:
* geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de handbalvereniging van
uw zoon of dochter
* wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers
* gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met
zichzelf en met de tegenstander
* laat het coachen over aan de trainer, blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt niet boos,
de volgende keer beter
* de scheidsrechter doet zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen
* gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren, de wedstrijd is al moeilijk
genoeg, winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij handbal
* als uw kind talent heeft wordt dat heus wel opgemerkt
* wilt u echt met handbal bezig zijn, volg dan een cursus Jeugdhandbal spelleider of
Jeugdhandbal trainer, neem voor opleidingen contact op met onze vereniging of met het
Nederlands Handbal Verbond (N.H.V.)

Tien cynische tips voor ouders / verzorgers
Natuurlijk is uw kind het beste uit het team, de rest begrijpt hem niet, zorg dat iedereen in
uw nabijheid dat weet.
2. Voed het kind zo op dat het zich te allen tijde de grote uitblinker vindt.
3. Als de leider uw kind reserve zet, laat hem dan merken dat u hem een stommerik vindt.
4. Ga gerust in discussie met de scheidsrechter, uiteindelijk ziet u als toeschouwer alles veel
beter.
5. Beloof uw kind een euro voor elk gescoord doelpunt, dat stimuleert de scoringsdrift.
6. Ga dichtbij de leider/assistent scheidsrechter staan, dit is de beste plaats om hem in de
gaten te houden en hem luidkeels op zijn fouten te wijzen.
7. Vertel uw oogappel dat uw aanwijzingen veel waardevoller zijn dan die van de leider,
uiteindelijk is het uw kind dat in een veel te laag team speelt.
8. Maak het uit best aardige, maar niet deskundige personen bestaande jeugdbestuur
duidelijk dat uw kind in een veel te laag team speelt.
9. Beweeg u tijdig op de transfermarkt, er zijn altijd clubs die uw getalenteerde spruit willen
inschrijven voor een paar sportschoenen of een trainingspak, en...
10. …Wordt ook eens een jaartje jeugdtrainer, dat helpt!!!

Normen , waarden en gedragsregels HMC Raamsdonksveer

1.

5

Afspraken en reglement jeugdteams
Afspraken die gelden voor alle jeugdteams/- leden van HMC die deel uitmaken van een team.
Van de F jeugd t/m de A jeugd wordt er gevraagd deze afspraken na te leven.
Bij het niet nakomen van deze afspraken kun je worden aangesproken door je trainer/coach of
iemand van de jeugdcommissie.
Voor trainingen tijdig persoonlijk afmelden bij de trainer.
Voor wedstrijden 3 dagen voor de wedstrijd persoonlijk afmelden bij de coach m.u.v. ziekte.
In dat geval z.s.m. persoonlijk afmelden bij de coach.
Na iedere training en wedstrijd wordt door ieder actief kind gedoucht.
- badslippers
- de bedoeling is dat de kinderen zichzelf aan- en uitkleden/douchen.
Ouders dienen zoveel mogelijk buiten de kleedkamer te blijven.
Mocht er hulp in de kleedkamer nodig zijn dan hoort u dat t.z.t.
5 minuten voor iedere training aanwezig in de zaal/veld:
- bal is opgepompt
- sieraden zijn uit en in de kleedkamer of thuis
- lang haar zit vast, haar uit de ogen
- naar toilet geweest
- evt. drinkfles in de zaal aanwezig
- sportkleding in orde

Bij trainingen en wedstrijden verzoeken wij ouder/verzorger buiten het veld te blijven.
Er is een schema voor het wassen van de tenues. Dit houdt in dat u als ouder soms de tas met
wedstrijdkleding mee krijgt om te wassen. U dient er zorg voor te dragen dat deze tas bij de
eerstvolgende wedstrijd weer mee terug gebracht wordt.
Wanneer er kinderen tijdens de competitie lid worden, wordt door de werkgroep technische
zaken i.o.m. de trainers/trainsters bekeken of zij in de lopende competitie kunnen gaan
deelnemen of dat zij dienen te wachten tot aanvang van de nieuwe competitie.
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Bij klachten of opmerkingen betreffende wedstrijden of trainingen graag persoonlijk contact
opnemen met de trainer of coach van uw kind.
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SIRE campagne “Geef kinderen hun spel terug”
Ouders: geef kinderen hun spel terug!
Ouders moeten zich langs de lijn beter gaan gedragen. Dat is de boodschap van de bekende
SIRE campagne “Geef kinderen hun spel terug”. Het (negatieve) gedrag van ouders langs de
lijn is een probleem dat aangepakt moet worden.
Met deze campagne wil SIRE (en H.M.C.) het gedrag langs de lijn bij jeugdsport veranderen
door ouders en begeleiders zich te laten realiseren dat hun gedrag het spelplezier (en daarmee
ook de fysieke en mentale ontwikkeling) van (hun) kinderen in de weg kan staan.

1.

Plezier gaat voor presteren!
In plaats van “heb je gewonnen” en “heb je gescoord”? kun je ook vragen: “was het
leuk” en hoe ging het?. Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinderen dat
plezier voorop staat. Vanuit plezier voor een sport gaat een kind presteren naar kunnen.

2.

Moedig aan, maar coach niet mee
Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je
kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij of zij moet doen is geen goed idee. Als
er een coach is maakt die afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan wat jij
roept. Daarnaast kan het je kind uit zijn spel halen of er voor zorgen dat hij of zij het
zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept negatief is …

3.

Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf!
Niet alle ouders zijn er bij of kunnen er bij zijn. Als iedereen die er staat het hele team
aanmoedigt is dat wel zo leuk voor allemaal.

4.

Geef zelf het goede voorbeeld
Hou je mond tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk maar echt een must; bemoei je niet
met de arbitrage! Soms zit het mee en soms tegen, dat hoort bij de sport en wij zijn er
om onze kinderen te laten zien en zo te leren dat een scheidsrechter zijn best doet en dat
we daar met respect mee om moeten gaan.

5.

Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven
Zelf het eerste nooit gehaald en is nu je missie dat je kind het wel haalt? Of wil je
dolgraag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en
prima zolang je die wensen en ambities voor jezelf houdt. Laat je kind zelf aangeven en
de leiding nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft het echt plezier
aan zijn of haar sport!
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5 gouden tips voor gedrag langs de lijn
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1.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de
kantine of elders op het terrein van de vereniging.

2.

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders
(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

3.

Er wordt geen alcohol geschonken aan:
- jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het
uitoefenen van hun functie
- personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers

4.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage
alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van
alcoholhoudende drank worden geweigerd.

5.

Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.

6.

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en
rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.

7.

Er mag geen alcohol worden geschonken aan personen beneden 18 jaar.

8.

Het gebruik en / of verhandeling van verdovende en /of stimulerende middelen is ten
strengste verboden.

9.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

10.

Het is verboden te roken in de kantine.

Sociale Hygiëne en AED
H.M.C. heeft diverse personen die gecertificeerd zijn voor Sociale Hygiëne en het gebruik
van een AED apparaat.

Verklaring Omtrent het Gedrag (V.O.G.)
Alle trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters, leden van de jeugdcommissie, begeleiders
jeugdkamp, bestuursleden, die direct met de jeugdleden in aanraking komen dienen een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Vertrouwenspersonen
H.M.C. heeft 2 vertrouwenspersonen benoemd waar men terecht kan bij zaken die niet direct
met de eerste betrokkenen kunnen worden besproken. De personen zijn:
* Kyra Nelissen
* Eric van Alphen
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