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Gedragscode – Trainer / Leader / Coach
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
trainers, leaders en coaches 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 trainer, leader of coach binnen de Club, gaat u ermee akkoord de
regels te respecteren en hiernaar te handelen als basis voorwaarde om de club te
vertegenwoordigen.
Als trainer, leader of coach van Kraainem Tigers, zal ik trachten om...


Hoge ethische en morele normen te houden in mijn leiderschap.



Verantwoordelijkheid te nemen voor mijn daden op en buiten het veld. Ik begrijp dat ik
vertegenwoordig de Club.



Respect te tonen voor de Club en mijn team(s).



Mogelijkheden te creëren voor alle spelers te ontwikkelen, bij voorbeeld alle spelers de
kans geven om wedstrijden te spelen.



De spelers in mijn team(s) te steunen en nooit iets respectloos te zeggen tegen hen.



De nultolerantie te tonen voor elke vorm van pesterijen, intimidatie en geweld binnen en
buiten de arena, met bijzondere aandacht voor de integratie van nieuwe spelers.



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



De spelregels van floorball te volgen.



De scheidsrechter bij te staan en ondersteunen in zijn werk binnen en buiten het veld en
uitspraken en beslissingen van de scheidsrechter te respecteren.



Een goede relatie met tegengestelde teams te houden.



Nooit aan te bieden of te ontvangen steekpenningen en smeergeld.



Het gebruik van verboden stoffen (doping) voor betere resultaten te verwerpen.
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