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Gedragscode Habo'95, trainers en coaches

Algemeen

Binnen een vereniging is saamhorigheid zeer belangrijk.  Prestaties en resultaten zijn 
vaak het uithangbord van de club,  echter kan er alleen gepresteerd worden als alle 
neuzen dezelfde kant op staan en de sfeer binnen de vereniging goed is.

Bestuur  en  kader  spelen  een  belangrijke  rol  in  de  sfeer  binnen  de  vereniging.  De 
gedragscode van Habo’95 geeft aan wat we van ons kader verwachten. Dit zodat we 
onze vereniging op een goede manier kunnen besturen en een brede groep mensen zich 
thuis voelen bij Habo'95.

Hieronder  staat  verwoord  wat  wij  als  vereniging  binnen  de  gedragscode  van  onze 
betaalde trainers en coaches verwachten. Dit is geen harde opsomming van regels, van 
wat wel en niet mag. We gunnen de coach zoveel mogelijk vrijheid om op een goede 
manier zijn functie uit te oefenen, hij of zij dient hierbij echter wel rekening te houden 
met onderstaande richtlijnen. Mochten er over deze richtlijnen vragen zijn, dan kan de 
coach hiervoor bij de TC terecht.

Betaalde trainers en coaches

Betaalde trainers en coaches vormen een uitzondering binnen het kader van Habo’95. 
Vaak gaat het om een persoon van buitenaf  die niet  bekend is  met de clubcultuur. 
Daarnaast  staat  tegenover  de  inzet  een  vergoeding  wat  ook  uniek  is  binnen  de 
vereniging. We verwachten dat onze betaalde krachten handelen vanuit de clubcultuur 
van  Habo’95  en  op  een  goede  manier  omgaan  met  niet  betaalde  vrijwilligers. 
Onderstaande richtlijnen zijn ervoor om de coach te helpen, zodat deze weet hoe er 
binnen de vereniging tegen bepaalde zaken aangekeken wordt en hoe onze organisatie 
is opgezet.

Habo'95 bestaat  uit  drie lagen,  bestuur,  TC en kader.  Het bestuur  zet de lijnen uit 
binnen de vereniging, de TC geeft hier op technisch vlak invulling aan. Het kader, en dus 
ook de trainers, vallen direct onder de TC. Daarboven staat het bestuur. Bestuur en TC 
hebben de vrijheid om kaderleden aan te spreken op het naleven van de binnen Habo'95 
gehanteerde gedragscode.

Zoals gezegd is de coach in dienst van de vereniging, hij of zij dient dus te handelen 
vanuit het clubbelang. Het kan zijn dat de vereniging en de coach niet dezelfde mening 
hebben, de vereniging heeft dan het laatste woord. Wanneer eenmaal een beslissing is 
genomen wordt deze ook geaccepteerd. Als er vanuit de vereniging vragen komen bij de 
coach kan hij deze mensen doorverwijzen naar de TC. De coach hoeft de beslissing van 
de TC niet te verdedigen, maar draagt zijn persoonlijke mening ook niet uit als kaderlid 
van de club.

Binnen Habo’95 worden de teamindelingen (selecties) door de TC bepaald, dit zal i.o.m. 
de coach gebeuren. We waarderen de input en mening van de coach. Het kan gebeuren 
dat vanuit verenigingsbelang een andere teamindeling gekozen wordt dan gewenst door 
de coach. 

De coach bepaalt  op wat voor manier hij  spelers inzet tijdens de wedstrijd.  Hij  kan 
handelen naar wat hij het beste vindt en dit ook uitleggen aan de spelersgroep. Binnen 
Habo’95 hebben we de afspraak dat een speler recht heeft op speeltijd, daar betaalt hij 
of zij immers contributie voor. Wanneer dit niet bij de Heren 1 of Dames 1 kan heeft de 
speler de mogelijkheid om bij een ander team mee te spelen, hetzij voor vast of op 
invalbasis. Of een speler vanwege geringe speeltijd liever in een ander team speelt is 
zijn of haar keuze, hij of zij kan dit bij de TC kenbaar maken. De speler heeft de vrijheid 
om eventuele onvrede over het gebrek aan speeltijd aan de coach kenbaar te maken.
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Bij Habo vinden we het belangrijk dat trainers van verschillende teams op goede voet 
met elkaar afspraken maken. Het is belangrijk dat het kader onderling goed met elkaar 
oveweg kan zodat de TC niet als politieagent hoeft op te treden. Het kan gebeuren dat 
hier  toch  discussie  uit  voortkomt.  Deze  dient  dan  op  een  nette  manier  gevoerd  te 
worden. Zoals gezegd zijn veel kaderleden vrijwilligers die vanuit een andere insteek 
binnen de vereniging betrokken zijn dan trainers van buitenaf. Kom je er met een ander 
kaderlid niet uit, dan kan de TC ingeschakeld worden. Meningsverschil is niet erg maar 
de sfeer binnen de club moet vrij en ontspannen zijn. Coaches van de Dames 1 en Heren 
1  hebben  een  belangrijke  positie  binnen  de  club  en  dienen  hier  dan  ook  hun 
verantwoordelijkheid in te nemen.

Natuurlijk wil iedere coach kampioen worden, maar dat kan simpelweg niet ieder jaar. 
Wij vinden het als club dan ook niet goed als een geslaagd seizoen alleen bepaald wordt 
door de eindstand op de ranglijst. Sport is immers een hobby en moet dus leuk zijn om 
te doen. Op welke manier de trainer hier invulling aan geeft is aan hem of haar. Als 
vereniging vinden we het belangrijk  dat  de trainer  zich netjes gedraagt  tijdens  een 
wedstrijd,  en  dit  ook  overbrengt  op  de  spelers.  Dit  betekent  met  respect  voor  de 
tegenstander en scheidsrechter omgaan. De jeugd is het belangrijkste  bestaansrecht 
van onze vereniging. De vereniging en ons publiek moedigen dan ook de inzet van eigen 
jeugd aan. Spelers van buitenaf zijn zonder meer welkom bij Habo'95, we zijn echter 
geen vereniging die spelers ronselt, of hier vergoedingen tegenover stelt. 

We hopen dat deze gedragscode de trainer helpt zodat op hoofdlijnen duidelijk is wat 
van hem of haar verwacht wordt. Per jaar bepalen de TC en trainer de werkwijze voor 
het seizoen erop (trainingstijden, team-indeling, …). Globaal wordt elk seizoen hetgeen 
hierboven beschreven van onze trainers verwacht. De vereniging verwacht dat de trainer 
vanuit  zijn  eigen  inzicht  en  verantwoordelijkheid  invulling  geeft  aan  de  opgestelde 
gedragscode. De trainer heeft hiervoor veel vrijheden, we gaan ervan uit dat deze voor 
het clubbelang gebruikt worden. Daarnaast wensen we je als vereniging natuurlijk veel 
succes en hopen op een vruchtbare samenwerking.

Ondertekende geeft aan kennisgenomen te hebben van de gedragscode van Habo'95 en 
zal deze ook naleven als kaderlid van de vereniging.
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