
VISIE
HKC staat voor een vereniging 
waar iedereen zich veilig voelt en 
zich met plezier op een sportie-
ve manier kan ontwikkelen. We 
hebben een open cultuur wat 
betekent dat we elkaar durven 
aan te spreken als iemand zich op 
een grensoverschrijdende manier 
gedraagt. Binnen onze vereniging 
is geen plek voor grensover-
schrijdend gedrag. En als er toch 
iets misgaat, weten we hoe te 
handelen.

VERTROUWENS-
CONTACTPERSOON (VCP)
Als HKC-leden, ouders, 
begeleiders, supporters 
klachten hebben die zij alleen in 
een vertrouwelijke sfeer willen 
kunnen aankaarten, dan kan 
contact worden opgenomen met 
de vertrouwenscontactpersoon 
van HKC of via andere 
meldmogelijkheden.

Voor een veilig 
sportklimaat!ONZE OMGANGSREGELS

   We hebben en tonen respect voor spelers, tegenstanders, 
       trainer/coach, scheidsrechter en andere officials, ouders/
       verzorgers, begeleiders, en andere supporters.
   Ben je het ergens niet mee eens? Dat kan, maar geen 
       grote mond of boos gebaar.
   Ouders/verzorgers geven hierin het goede voorbeeld.
   Feedback kan altijd worden gemeld bij de Technische 
       Commissie, coördinator of coach/begeleider.

RESPECT

   We respecteren en bewaken elkaars grenzen.
   We gebruiken sociale media op een positieve manier.
   Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, 
       irriteren of kwetsen wordt niet geaccepteerd.
   We komen niet ongewenst dichtbij anderen en raken de 
       ander niet tegen zijn of haar wil aan.
   Elk lid is een bewaker van de sociale waarden en normen 
       waar we als HKC voor staan.

INTEGRITEIT

   De speler is er voor het team en het team is er voor de speler.
   Bestuur en commissies dragen de omgangsregels actief uit. 
   Trainers, coaches en ouders/verzorgers hebben een 
       belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie. 
   Door afspraken te maken en elkaar daar aan te houden 
       creëren we een plezierige en veilige sportomgeving.

BETROKKENHEID

   We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander (Fair Play).
   We gedragen ons altijd sportief, vertonen teamgeest en we 
       helpen en steunen medespelers in en buiten het veld.
   Het publiek moedigt op een positieve manier aan. 
   We winnen met z’n allen, maar we verliezen ook met z’n allen. 

SPORTIVITEIT

   We zijn zuinig op alle materialen die we gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
   We ruimen onze rommel op en laten de velden en dug-outs na gebruik netjes achter.
   Er mag alleen daar gerookt worden waar anderen er geen last van hebben. 
   In de kantine geldt een alcoholverbod tijdens jeugdwedstrijden, tot een uur na afloop van de laatste 
       jeugdwedstrijd. Alcohol mag niet in de kleedkamers of op het sportveld worden gebruikt. 
   Het bezit en/of gebruik van alle vormen van drugs op ons sportterrein is absoluut verboden.

OP EN ROND HET 
SPORTCOMPLEX

Deze INFOGRAPHIC is een samenvatting van een onderdeel van het beleid VEILIG SPORTKLIMAAT dat is opgesteld door het bestuur van HKC. U/jij kunt de uitgebreide versie nalezen via onze website.

Zoveel meer dan een club!


