Issue: 1 (NL)

Gedragscode – Bestuurlid
Kraainem Tigers Floorball Club heeft twee hoofddoelstellingen. Allereerst zal het leuk zijn floorball
te spelen en ten tweede willen we dat de Club succesvol is in zijn wedstrijden en zijn competities.
Deze doelstellingen kunnen alleen bereikt worden door een voorbeeldig gedrag van alle
betrokkenen. We willen dan ook dat de Kraainem Tigers geassocieerd worden met een hoge
ethiek, respect en fair play. Dit is de reden waarom we een gedragscode voor elke categorie van
lidmaatschap van de club hebben gedefinieerd.
Hieronder vindt u een lijst van regels waarvan wij denken dat ze van vitaal belang zijn voor de
bestuurleden van Kraainem Tigers. De lijst is niet uitputtend, maar bedoeld om een overzicht te
geven van de belangrijkste aandachtspunten. Door het ontvangen van deze gedragscode en
fungeren als Bestuurlid voor de Club, gaat u ermee akkoord de regels te respecteren en hiernaar
te handelen als basis voorwaarde om de club te vertegenwoordigen.
Als bestuurslid voor Kraainem Tigers, zal ik trachten om...


Hoge ethische en morele normen te bevorderen en te handhaven binnen de Club. Ik
begrijp dat de raad van bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor alle activiteiten
binnen de Club.



De huidige wetgeving, de regels van de floorball organisaties en de statuten van de club
toe te passen.



De gedragscode te communiceren binnen de Club en voorbeeldig te gedragen in
overeenstemming met de code.



Bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de floorball discipline in België te verhogen.



Een goede sfeer binnen de Club te creëren waar iedereen zich verantwoordelijk en
betrokken voelt.



Voorwaarden te creëren voor de teams en de spelers om zich door te ontwikkelen en te
slagen.



Een goede relatie met tegengestelde teams te houden.



Nooit aan te bieden of te ontvangen steekpenningen en smeergeld.



De nultolerantie te tonen voor elke vorm van pesterijen, intimidatie en geweld binnen de
Club.



Te waarborgen dat trainingen en wetstrijden worden uitgevoerd onder veilige
omstandigheden.



Te werken aan gendergelijkheid binnen de Club.

Kraainem, 9 September 2013
De Raad van Kraainem Tigers Floorball Club

