
CLUB CULTUUR
G E D R A G S R I C H T L I J N E N

Spelers
• Draag de waarden en gedragingen van "The    
   Zwolle Way" uit.
• Speel volgens de wetten van het spel.
• De beslissing van de scheidsrechter is definitief,                                 
   accepteer deze en ga verder met de taak die voor   
   je ligt.
• Respectloos gedrag, pesten en intimidatie van   
   welke aard dan ook, wordt niet getolereerd. Het   
   is ieders verantwoordelijkheid om dit gedrag uit   
   te roeien. Als je het ziet, stop het dan.
• Werk samen met en help coaches, managers, per  
   soneel en vrijwilligers van de club. Zonder hen is   
   er geen club.
• Een rolmodel zijn voor andere spelers, de 
   gemeenschap en iedereen die vanaf de zijlijn    
   toekijkt.

Ouders en toeschouwers
• Zal de adoptie van "The Zwolle Way" illustreren  
   en aanmoedigen
• Begrijp dat onze spelers, zowel Jeugd als Senior,  
   dit spel spelen voor hun plezier, niet voor jou.
• Stimuleer en juich eerlijk spel toe in overeenstem 
   ming met de spelwetten.
• Behandel scheidsrechters met het grootste respect      
   en bevorder een omgeving zowel thuis als op de     
   grond waar dit wordt aangemoedigd. 
   Hun beslissing is definitief.
• Respecteer en erken de bijdrage die coaches, 
   managers, vrijwilligers en personeel leveren om      
   ervoor te zorgen dat uw kinderen het spel kunnen    
   spelen waar ze van houden.

Jeugd Coaches en personeel
• Leef en leid de waarden en gedragingen van "The  
   Zwolle Way".
• Coach, begeleid en begeleid uw spelers zowel op  
   als naast het veld.
• Begrijp het belang van de rol die u speelt om een  

   rolmodel te zijn voor onze jongens en meisjes in       
   hun ontwikkeling op en buiten het veld. Dit zijn de 
   toekomstige mannen en vrouwen van onze club en  
   gemeenschap.
• Geef blijk van respect voor andere spelers, de op 
   positie, onze medewerkers, vrijwilligers, 
   wedstrijdofficials en de bredere gemeenschap.
• Zorg voor een sterk gevoel van integriteit, verant 
   woordelijkheid en hoge morele normen bij de   
   speelgroep.
• Wees eerlijk in het verzekeren dat al onze spelers  
   voldoende speeltijd krijgen.
• Wees professioneel en neem verantwoordelijkheid  
   voor uw gedrag en acties.
• Stimuleer positieve communicatie over het veld.  
   Misbruik, gebrek aan respect en negatieve 
   communicatie worden niet getolereerd en moeten     
   onmiddellijk worden gecorrigeerd.

Senior coaches en personeel
• Leef en leid de waarden en gedragingen van "The  
   Zwolle Way".
• Coach, begeleid en begeleid uw spelers zowel op als  
   naast het veld.
• Geef blijk van respect voor andere spelers, de op  
   positie, onze medewerkers, vrijwilligers, 
   wedstrijdofficials en de grotere gemeenschap.
• Wees professioneel en neem verantwoordelijkheid  
   voor uw gedrag en acties.
• Stimuleer positieve communicatie over het veld.  
   Misbruik, gebrek aan respect en negatieve 
   communicatie worden niet getolereerd en moeten  
   onmiddellijk worden gecorrigeerd.
• Zorg voor een hoog niveau van discipline bij de  
   spelers.
• Te allen tijde een hoge standaard weergeven in   
   taal, gedrag, manier van doen, kleden, stiptheid en  
   voorbereiding

Onze Gedragsrichtlijnen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat spelers, 
toeschouwers, ouders, coaches en iedereen die direct betrokken is bij het spel die 
we liefhebben, handelen op een manier die plezier, participatie, 
ondersteuning en respect stimuleert. Rugby Club Zwolle is een club die staat voor 
respect en inclusiviteit. Met het groeien van de jeugd en senioren, zijn we een echte 
familieclub aan het worden en de onderstaande richtlijnen zullen 
zorgen voor het welzijn van alle betrokkenen terwijl we blijven groeien en bouwen


