Onderwerp:

Gedragsregels spelers/speelsters en begeleiders

Hierna vermeld spelers, is gangbaar voor de speler en speelster
Doel:
Het gedragsregelprotocol beschrijft de voorwaarden waaraan een licentiehouder van de PFV zich
dient te houden tijdens uitzending naar tornooien en/of evenementen waar deze licentiehouder de
PFV vertegenwoordigt. Voor een speler die deel uitmaakt van een selectie gelden de gedragsregels
gedurende de totale duur van deelname aan de selectie. Voor spelers die geen deel uitmaken van
een selectie gelden de gedragsregels voor de duur van een Tornooi en/of evenement waaraan
deelgenomen wordt namens de PFV.
Protocol Spelers
Algemeen: er bestaan drie groepen spelers;
a. Minderjarigen zijn spelers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Voor deze
spelers tekent een van de ouders of opvoeders een verklaring dat de speler voor de periode
van de uitzending wordt overdragen aan de verantwoordelijke begeleider van de PFV. De
speler tekent ervoor zich te houden aan de in het protocol genoemde gedragsregels.
b. Meerderjarigen zijn spelers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Deze spelers zijn voor
zichzelf verantwoordelijk en tekenen voorafgaande aan uitzending de voor hen bestemde
gedragsregels.
c. De groep spelers die behoren tot een van de landelijke of zonale selecties van de PFV.
Deze spelers tekenen de gedragsregels bij toetreding tot de desbetreffende selectie en
verplichten zich hierbij om gedurende de periode dat zij deel uitmaken van een selectie, zich
strikt aan de voor hen bestemde gedragsregels te houden.
a) Gedragsregels minderjarige speler.
Vanaf het moment dat de speler definitief door de PFV is aangewezen om haar te vertegenwoordigen,
is de speler verplicht binnen een daarvoor gestelde termijn, de benodigde gegevens te verstrekken op
een PFV inlichtingen formulier.
De speler is verplicht de benodigde maatregelen te nemen met betrekking tot de deelname aan het
tornooi, zoals, doch niet beperkt tot;
het beschikbaar zijn op deze dagen, het hebben van een geldig paspoort of identiteitskaart, indien
nodig, een visum en verplichte vaccinaties, vreemde valuta en eventueel benodigde medicijnen.
De speler verplicht zich gedurende de reis en het verblijf alle aanwijzingen van de verantwoordelijke
begeleider op te volgen.
Door de PFV bepaalde gedragsregels:
 Van de speler wordt ten alle tijden een correcte en respectvolle houding en gedrag verwacht
 De speler is op de hoogte van het antidoping reglement en houdt zich hieraan.
 De speler onthoudt zich tijdens de duur van een tornooi of andere sportieve evenementen van
het gebruik van alcohol, drugs en andere verboden middelen.
 De speler laat geen personen van de andere sekse toe op zijn of haar kamer zonder
medeweten van de verantwoordelijke begeleider.
 De speler begeeft zich niet zonder medeweten van de verantwoordelijke begeleider naar een
kamer van spelers of speelsters van een andere natie.
 De speler houdt zich aan de, door de verantwoordelijke begeleider toegevoegde, verdere
gedragsregels
 De speler zorgt er voor ook bij gemeenschappelijke activiteiten buiten de wedstrijden om
correct gekleed te zijn.
 De speler geen negatieve kritiek zal uiten via de mediakanalen
Deze gedragsregels dienen aan de speler worden uitgereikt zodra hij of zij voor een tornooi is
geselecteerd als vertegenwoordiger van de PFV.
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Aan de speler worden twee exemplaren uitgereikt van deze gedragsregels, samen met het eerder
genoemde PFV inlichtingenformulier.
Het inlichtingenformulier moet volledig ingevuld samen met een voor akkoord getekend exemplaar van
de gedragsregels binnen de daarvoor bestemde tijd bij de P zijn ingeleverd.
Het andere exemplaar van de gedragsregels blijft in het bezit van de speler.
De selectie wordt eerst definitief, nadat de gedragsregels zonder voorbehoud nadrukkelijk zijn
aanvaard en ondertekend.
Wanneer een speler zich niet houdt aan deze gedragsregels zal door de verantwoordelijke begeleider
hierover een rapport worden opgemaakt.
Dit rapport zal zo spoedig mogelijk aan de Raad van Bestuur worden gezonden. De Raad van Bestuur
bespreekt dit rapport in de eerstvolgende vergadering en neemt eventuele maatregelen.
Voor akkoord:
Naam ouder/opvoeder:

Naam speler:

-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Handtekening:

Handtekening:

Datum:

Datum:

-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

b) Gedragsregels meerderjarige speler.
Vanaf het moment dat de speler definitief door de PFV is aangewezen om haar te vertegenwoordigen,
is de speler verplicht binnen de daarvoor gestelde termijn, de benodigde gegevens te verstrekken op
een PFV inlichtingen formulier.
De speler is verplicht de benodigde maatregelen te nemen met betrekking tot de deelname aan het
tornooi, zoals, doch niet beperkt tot;
het beschikbaar zijn op deze dagen, het hebben van een geldig paspoort of identiteitskaart indien
nodig, een visum en verplichte vaccinaties, vreemde valuta en eventueel benodigde medicijnen.
De speler verplicht zich gedurende de reis en het verblijf alle aanwijzingen van de verantwoordelijke
begeleider op te volgen.
Door de PFV bepaalde gedragsregels:
 Van de speler wordt ten alle tijden een correcte en respectvolle houding en gedrag verwacht
 De speler is op de hoogte van het antidoping reglement en houdt zich hieraan.
 De speler onthoudt zich tijdens de duur van een tornooi of andere sportieve evenementen van
het gebruik van alcohol, drugs en andere verboden middelen.
 De speler laat geen personen van de andere sekse toe op zijn of haar kamer zonder
medeweten van de verantwoordelijke begeleider.
 De speler begeeft zich niet zonder medeweten van de verantwoordelijke begeleider naar een
kamer van spelers of speelsters van een andere natie.
 De speler houdt zich aan de, door de verantwoordelijke begeleider toegevoegde, verdere
gedragsregels
 De speler zorgt er voor, ook bij gemeenschappelijke activiteiten buiten de wedstrijden om,
correct gekleed te zijn.
 De speler geen negatieve kritiek zal uiten via de mediakanalen.
Deze gedragsregels dienen aan de speler worden uitgereikt zodra hij of zij voor een tornooi is
geselecteerd als vertegenwoordiger van de PFV.
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Aan de speler worden twee exemplaren uitgereikt van deze gedragsregels, samen met het eerder
genoemde inlichtingenformulier.
Het inlichtingenformulier moet volledig ingevuld samen met een voor akkoord getekend exemplaar van
de gedragsregels op de daarvoor bestemde tijd bij de PFV zijn ingeleverd.
Het andere exemplaar van de gedragsregels blijft in het bezit van de speler.
De selectie wordt eerst definitief, nadat de gedragsregels zonder voorbehoud zijn aanvaard en
ondertekend.
Algemeen
Wanneer een speler zich niet houdt aan deze gedragsregels zal door de verantwoordelijke begeleider
hierover een rapport worden opgemaakt.
Dit rapport zal zo spoedig mogelijk aan de (top)sportcoördinator en/of bondscoach ter hand worden
gesteld welke verantwoording dragen voor rapportering aan de Raad van Bestuur. De Raad van
Bestuur bespreekt dit rapport in de eerstvolgende vergadering en neemt eventuele maatregelen zoals,
doch niet beperkt tot, het doen van een aangifte bij de tuchtcommissie.

Voor akkoord:
Naam speler:
-----------------------------------------------------------Handtekening:

Plaats en datum:
-----------------------------------------------------------c) Gedragsregels landelijke en federale selectie speler.
Vanaf het moment dat de speler definitief door de PFV is aangewezen om deel uit te maken van een
van de landelijke of federale selecties, is de speler verplicht binnen de daarvoor gestelde termijn de
benodigde gegevens te verstrekken op het daartoe bestemde PFV inlichtingen formulier.
De speler is verplicht de benodigde maatregelen te nemen met betrekking tot de deelname aan de
trainingen en een voor hem of haar gepland toernooi, zoals, doch niet beperkt tot;
het beschikbaar zijn op deze dagen, het hebben van een geldig paspoort of identiteitskaart en indien
nodig, een visum en verplichte vaccinaties, vreemde valuta en eventueel benodigde medicijnen.
De speler verplicht zich gedurende de reis en het verblijf alle aanwijzingen van de verantwoordelijke
begeleider op te volgen.
Door de PFV bepaalde gedragsregels:
 Van de speler wordt ten alle tijden een correcte en respectvolle houding en gedrag verwacht
 De speler onthoudt zich van het gebruik van alcohol, drugs en andere verboden middelen.
 De speler is op de hoogte van het antidoping reglement en houdt zich hieraan.
 De speler laat geen personen van de andere sekse toe op zijn of haar kamer zonder
medeweten van de verantwoordelijke begeleider.
 De speler houdt zich aan de, door de verantwoordelijke begeleider toegevoegde, verdere
gedragsregels.
 De speler zorgt er voor, ook bij gemeenschappelijke activiteiten buiten de wedstrijden om,
correct gekleed te zijn.
 De speler geen negatieve kritiek zal uiten via de mediakanalen.
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Deze gedragsregels worden in tweevoud aan de speler worden uitgereikt zodra hij of zij voor een van
de landelijke of zonale selecties is geselecteerd..
Aan de speler worden twee exemplaren uitgereikt van deze gedragsregels, samen met het eerder
genoemde inlichtingenformulier.
Het inlichtingenformulier moet volledig ingevuld samen met een voor akkoord getekend exemplaar van
de gedragsregels binnen de daarvoor bestemde tijd bij de trainer/coach zijn ingeleverd.
Het andere exemplaar blijft in het bezit van de speler.
De opname in de desbetreffende selectie wordt eerst definitief, nadat de gedragsregels zonder
voorbehoud nadrukkelijk zijn aanvaard en ondertekend.
Wanneer een speler zich niet houdt aan deze gedragsregels zal door de verantwoordelijke begeleider
hierover een rapport worden opgemaakt.
Dit rapport zal zo spoedig mogelijk aan de Raad van Bestuur worden gezonden. De Raad van Bestuur
bespreekt dit rapport in de eerstvolgende vergadering en neemt eventuele maatregelen.
Voor akkoord:
Naam ouder/opvoeder:

Naam speler:

------------------------------------------------------Handtekening:

--------------------------------------------------Handtekening:

Plaats en datum:

Plaats en datum:

-------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Gedragsregels voor de verantwoordelijke begeleider.
Vanaf het moment dat de verantwoordelijke begeleider definitief door de PFV is aangewezen om haar
te vertegenwoordigen, is deze verplicht binnen een daarvoor gestelde termijn de benodigde gegevens
te verstrekken op een PFV inlichtingen formulier.
De verantwoordelijke begeleider verplicht zich de benodigde maatregelen te nemen met betrekking tot
de deelname aan het tornooi, zoals, doch niet beperkt tot;
het beschikbaar zijn op deze dagen, het hebben van een geldig paspoort of identiteitskaart en indien
nodig een visum en verplichte vaccinaties, vreemde valuta, eventueel benodigde medicijnen enz.
Van de verantwoordelijke begeleider wordt verwacht dat hij of zij gedurende de reis en het verblijf alle
aanwijzingen en richtlijnen van de PFV zal opvolgen.
Door de PFV vastgestelde gedragsregels voor de verantwoordelijke begeleider:
 De verantwoordelijke begeleider verzorgt de verspreiding en de inname van de gedragsregels
en het PFV informatie formulier.
 De verantwoordelijke begeleider doet de eerste controle op juiste invulling van deze
formulieren en stuurt ze door naar de (top)sportcoördinator.
 De verantwoordelijke begeleider verzorgt briefing en de-briefing.
 De verantwoordelijke begeleider houdt toezicht op naleving door de speler van. de
gedragsregels
 De verantwoordelijke begeleider heeft het recht om de gedragsregels uit te breiden indien
noodzakelijk.
 De verantwoordelijke begeleider maakt een evaluatie verslag en stuurt dit naar de
(top)sportcoördinator.
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De verantwoordelijke begeleider geen negatieve kritiek zal uiten via de mediakanalen

Wanneer de verantwoordelijke begeleider zich niet gedraagt volgens deze gedragsregels zal door het
aanwezige bestuurslid hierover een rapport worden opgemaakt.
Dit rapport zal zo spoedig mogelijk naar de Raad van Bestuur worden opgezonden. De Raad van
Bestuur bespreekt dit rapport in de eerstvolgende vergadering en neemt eventuele maatregelen.
Voor akkoord:
Naam Begeleider:
-----------------------------------------------------------Handtekening:

Plaats en datum:
------------------------------------------------------------
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