VERENIGING VOOR AANGEPAST EN GEINTEGREERD SPORTEN
OPGERICHT 20 NOVEMBER 1979

Deze brief is ten behoeve van nieuwe leden.
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SPORTIEF BELEID.
Binnen elke tak van sport dienen een aantal sportieve elementen vastgesteld te worden.
Met sportieve elementen wordt bedoeld:
Omgang leden onderling
Afspraken m.b.t. spelen in competitieverband
Teamsamenstelling
Teamgedrag
Persoonlijk gedrag
Verplichtingen met betrekking tot trainingen
Omgang leden onderling.
Het is niet toegestaan weigeringen te uiten om met en / of tegen elkaar te spelen. Het is niet
toegestaan recreanten en competitiespelers op enig tijdstip aan de kant te laten zitten, m.a.w.
iedereen moet kunnen spelen.
Afspraken m.b.t. spelen in competitieverband.
Iedereen die zich heeft opgegeven uit te komen in een competitie heeft de plicht hieraan gevolg
te geven. Bij het niet gevolg kunnen geven aan deze verplichting dient men dit minstens twee
weken vooraf te bespreken met de trainer of begeleider van de tak van sport.
Teamsamenstelling.
Teams worden opgesteld op onderstaand niveau.
1.
Persoonlijke omgang (past men bij elkaar)
2.
Speelmogelijkheden (Kan men altijd spelen en zijn er reservespelers)
3.
Sterkte van de individuele spelers (resultaten van eerdere competitie)
4.
Vervoersmogelijkheden
5.
Gedrag uit eerdere competitie
Teamgedrag.
Het gehele team dient ruim voor aanvang van een wedstrijd aanwezig te zijn.
Het gehele team of de aanvoerder dient zich voor te stellen aan de tegenstander.
Bij thuiswedstrijden is het team verplicht koffie aan te bieden. Degene die tijdens een
wedstrijd de taak als scheidsrechter heeft neemt beslissingen betreffende let, net, kant en
randballen, met inachtneming van de spelregels van de NTTB. Er dient geen discussie te ontstaan
door spelers onderling of tussen spelers en de scheidsrechter. De scheidsrechter / aanvoerder
heeft het recht zijn teamgenoten te wijzen op onsportief gedrag.
De aanvoerder van elk team heeft de plicht elke speler van zijn team gelijkwaardig te laten
spelen en uit te laten vallen.

Persoonlijk gedrag.
Alle leden dienen zich jegens de tegenstanders en teamgenoten sportief op te stellen.
Wat niet is toegestaan:
1.
Het belemmeren van spelen volgens de spelregels
2.
Intimideren
3.
Met attributen slaan
4.
Met attributen gooien
5.
Vloeken en schreeuwen
6.
Andere alles klaar laten zetten en op laten ruimen
Wat wel is toegestaan:
1.
De tegenstander en / of teamgenoot een hand geven bij een gewonnen of verloren
wedstrijd of bij het begin van een wedstrijd.
2.
Na een wedstrijd de tegenstander en / of teamgenoot begeleiden en iets te drinken aan
te bieden.
3.
Je teamgenoot ondersteunen tijdens wedstrijden
4.
Vrij spelen en trainen met je teamgenoten
5.
En verder alles dat leidt naar homogeniteit binnen het team, ploeg, tak van sport en
binnen de vereniging.
Verplichtingen met betrekking tot trainingen. (zie verder trainingsafspraken)
Iedereen die zich voor de trainingen heeft opgegeven dient de volgende regels na te leven.
1.
Altijd komen
2.
Vroegtijdig bellen voor afzegging training
3.
Volledige inzet
4.
Maximale uitvoering
5.
Spelen, trainen met iedereen
Specifieke trainingsregels en afspraken.
1. Zaterdagochtend.
Gestructureerde training op de zaterdagochtend van 9.45 tot 11.45 uur.
Dit door middel van opgeven.
Opgeven is ook komen, en wel uiterlijk 9.35 uur om tafels op te zetten, zodat er om
precies 9.45 uur met de training gestart kan worden.
De training is van 9.45 uur tot 11.45 uur en wordt een kwartier onderbroken door een
pauze.
De training dient in zijn geheel te worden gevolgd.
Vroegtijdig beëindiging is niet toegestaan, mits er overleg is met de trainer.
Afbellen als men niet kan komen trainen, zaterdags tussen 9.15 en 9.30 uur aan de
sportzaal 06-30444150.
Tweemaal niet afgebeld vervalt de plaats en wordt deze aan een ander gegeven.
Vijfmaal niet gekomen, ook al heeft men afgebeld, vervalt de plaats en wordt deze aan
een ander gegeven.
Toelaten van junioren die een goede opvulling zouden kunnen zijn voor de senioren op de
dinsdagavond en zaterdagochtend.
Als eerste komen in aanmerking spelers / sters van het eerste jeugdteam.
2. Recreanten senioren.
Gestructureerde training op de donderdagavond van 21.00 tot 22.15.
Dit door middel van opgeven.
Opgeven is ook komen, en wel op tijd en regelmatig.

-

Afbellen als men niet kan komen trainen, donderdags tussen 19.00 en 19.15 uur aan de
sportzaal, 06-30444150.
Tweemaal niet afgebeld vervalt de plaats en wordt deze aan een ander gegeven.
Vijfmaal niet gekomen, ook al heeft men afgebeld, vervalt de plaats en wordt deze aan
een ander gegeven.

3. Specifieke regels voor leden welke bij een andere vereniging uitkomen in de competitie.
1.

Men moet bij de andere vereniging competitie spelen of ingeschreven zijn als
competitiegerechtigd.

2.

Moet een toegevoegde waarde hebben.
gelijke of hogere klasse betreffende het hoogst spelend team
moet met grote regelmaat op de trainingen kunnen verschijnen.

3.

Moet genegen zijn 50% van de trainingstijd ten gunste van lagerspelende spelers (max. 2
klasse) te trainen.

Men moet lid worden van Doing tegen gelijk tarief en onder gelijke condities als alle andere
leden.
Bij het niet naleven van deze regels kan een lid worden geschorst voor verdere deelname aan het
uitoefenen van zijn of haar sportactiviteit.
Het bestuur neemt deze beslissing.
Namens het bestuur van Doing.

