Gedragsregels HV Havas
Wij verwachten van onze leden, supporters, bezoekers en andere betrokkenen dat zij
respectvol met elkaar en met onze vereniging omgaan.
Dit betekent onder andere dat onbehoorlijk taalgebruik, verbaal/fysiek geweld en pesten
niet wordt getolereerd en dat er respect is voor andermans eigendommen.
Zowel leden van Havas als andere betrokkenen binnen de vereniging moeten zich een
goed gastheer te tonen voor alle bezoekende verenigingen en scheidsrechters.
Iedereen is medeverantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer (ook bij
uitwedstrijden) en het in goede staat houden van de gebruikte spelmaterialen.
Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed moeten in de daarvoor
bestemde afvalbakken worden gedeponeerd.

Supporters langs de lijn
Wij zijn trots dat er tijdens de wedstrijden, zoveel enthousiaste ouders, vrienden, familie
en andere bezoekers langs de lijn aanwezig zijn. Deze supporters moedigen fanatiek onze
spelers aan.
We vragen iedereen om positief en respectvol aan te moedigen en zich te onthouden van
negatieve en/of kwetsende teksten richting tegenstanders, scheidsrechters of eigen
spelers.
Houd er hierbij rekening mee dat iedereen voor zijn/haar plezier op het veld staat en een
negatieve sfeer past helemaal niet binnen onze vereniging!

Sportiviteit & Respect
Havas heeft als vereniging het convenant Sportiviteit & Respect van het Nederlandse
Handbal Verbond ondertekend. Door ondertekening van dit convenant verklaren
verenigingen dat zij Sportiviteit & Respect een belangrijke plaats gaan geven in hun beleid
en zich daarmee zullen houden aan de sportcode. De sportcode is een algemene
gedragscode waarin de handbalvereniging aangeeft actief te gaan zorgen dat iedereen
binnen de club zich hieraan houdt. Voor meer info, zie: www.handbalregels.nhv.nl/Fairplay/Convenant

Roken
Onze gehele binnen- en buitenaccommodatie is rookvrij.

Alcohol
Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen in de kleedkamers. De
horecamedewerkers van Havas zien bovendien toe op het naleven van de regels rondom
het schenken van alcohol (identiteitscontrole).

