Lidmaatschapsovereenkomst sv Houtwijk
Het aangaan van het lidmaatschap van de sv Houtwijk betekent dat dit rechten met zich meebrengt, maar ook dat er
verplichtingen worden aangegaan. Behalve de financiële verplichting van een lidmaatschap zullen ook taken binnen de
vereniging moeten worden uitgevoerd. Niet vrijblijvend, maar verplicht, bijvoorbeeld: bardiensten, leider bij de jeugd,
scheidsrechter bij een jeugdwedstrijd etc. Deze verplichting is vastgelegd in ons Huishoudelijk Reglement (art.3 punt A) en
de statuten van de vereniging (art.5 Statuten lid G). Indien hier niet aan wordt of kan worden voldaan zal er een extra
financiële bijdrage gevraagd worden van tenminste € 30,00 per seizoen.

Door het tekenen van deze lidmaatschapsovereenkomst geeft u aan gedurende het seizoen een
vrijwilligerstaak op u te willen nemen.
Uitgangspunt van de vereniging is dat er respect is voor de eigen leden en de leden van andere verenigingen. Wij verwachten
dan ook dat iedereen zich aan de volgende gedragsregels zal houden.

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS, LEDEN, OOK BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN
1. Het taalgebruik van de leden van sv Houtwijk dient fatsoenlijk te zijn en zij onthouden zich van
racistische gedrag
2. Respect voor iedereen die zich inzet voor sv Houtwijk en de vrijwilligers van bezoekende
verenigingen of verenigingen waar sv Houtwijk te gast is
3. Respect tijdens en na de wedstrijd voor de scheidsrechter, spelers en begeleiding van sv Houtwijk
en ook voor de functionarissen van de tegenstander
4. Ouders onthouden zich van commentaar of ongewenst gedrag jegens de leiding voor-, tijdens- en
na de wedstrijd en mogen het speelveld niet betreden indien ze geen functie vervullen bij het
elftal/team
5. Jeugdleden < 16 jaar mogen op het complex geen alcoholische drank gebruiken. Roken, liever niet!
6. Alle wettelijke regels en bepalingen die betrekking hebben op openbare gebouwen en terreinen zijn
ook van toepassing op de kleedkamers en kantine van sv Houtwijk
7. Trainers en leiders coachen op een positieve manier
8. Respecteer de verenigingseigendommen en die van derden
Bij het niet nakomen van de gedragsregels zal het bestuur sancties opleggen.
Ondergetekende accepteert dat hij/zij een verenigingstaak op zich zal moeten nemen en verklaart zich te zullen
houden aan de gedragscodes.
Getekend te ’s-Gravenhage d.d. ………………………………………2010.
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