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Onderstaande 5 regels staan in de basis: 
• Wij maken plezier
• Wij halen het beste uit ons team, uit een wedstrijd en uit onze vereniging
• Wij waarderen en respecteren elkaar en stellen veiligheid voorop
• Wij communiceren open en duidelijk
• Wij dragen ons steentje bij aan de club

MHC Soest wil een veilige club zijn voor alle leden, waar iedereen zich thuis voelt en veilig en met 
plezier met sport bezig kan zijn. Daarom doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals 
pesten, ruzie, discriminatie, seksuele intimidatie of misbruik te voorkomen. Mocht zich toch een nare 
situatie voordoen - of als jij vragen hebt of steun zoekt voor dergelijke vervelende situaties - meld het 
dan! Neem dan contact op met het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon van MHC Soest.

KERNWAARDEN
De kernwaarden van MHC Soest 
zijn vertaald in regels en een gedragscode
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Het plezier in hockey staat voorop. Van belang vanaf de allerjongste jeugd tot en 
met de veteranen. En niet alleen voor de spelers, maar ook de ouders langs de lijn. 
Aanmoedigen mag, maar laat het coachen aan de coach(es) en het fluiten aan de 
spelbegeleider of scheidsrechter over. En bovenal: houd het leuk. 

• draag bij aan een positieve sfeer met complimenten voor inzet, prestatie en 
prettige houding.

• organiseer ook buiten trainingen en wedstrijden leuke activiteiten met het team. 

Wij maken plezier!
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Wij halen het beste uit ons team, uit een wedstrijd en uit 
onze vereniging!
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We hebben ambities: de ambitie om op elk niveau te presteren en te groeien en de 
ambitie om organisatorisch verder te verbeteren.

• Het bestuur bepaalt de regels van de club, organisatie en procedures zijn de 
verantwoordelijkheid van het bestuur;

• Voorkom (de schijn van) voorkeur of partijdigheid als het gaat om keuzes voor wat 
betreft de prestatieambities van de club. 

• Respecteer de keuzes van de club en vraag om uitleg als je het niet begrijpt. 
• Draag zorg voor kwaliteit in wedstrijd en training, heb aandacht voor ontwikkeling van 

iedere speler.
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Wij waarderen en respecteren elkaar 
en stellen veiligheid voorop!
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Sociale veiligheid is belangrijk: ongewenst gedrag is niet acceptabel en tolereren we niet. 
Respect in de dagelijkse omgang met elkaar, maar ook respect op het gebied van social 
media. 

• Onthoud je naar elkaar van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of ander 
grensoverschrijdend gedrag. 

• Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om ze door te geven.
• Al onze trainers, coaches en vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
• Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder 18 jaar (NIX18), er wordt niet 

gerookt en drugs zijn verboden. 
• Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en onthoud je van commentaar. 
• Maak duidelijke afspraken over het maken van foto’s en delen op social media, bij 

twijfel niet delen!
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Wij communiceren open en duidelijk!
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Transparantie in communicatie is belangrijk. In waarom we de dingen doen zoals 
we ze doen en wat we daarbij van elkaar verwachten. Openheid betekent ook dat 
we elkaar en elkaars meningen respecteren.

• Wees transparant in clubregels en -procedures en sta open voor kritiek en 
suggesties

• Voel je vrij om contact te zoeken met de club als je een leuk plan, suggestie of 
idee hebt of als je iets dwars zit. 

• De spelers volgen de aanwijzingen van de coach en trainer op. Deze zijn altijd 
bereid om uitleg te geven. 
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Wij dragen ons steentje bij aan de club!

Hockey is wat ons bindt. Een club zoals de onze kan niet zonder de inzet van haar leden 
en vrijwilligers. We dragen zorg voor onze gezamenlijk accommodatie, de spullen die we 
gebruiken, en onze buren.

• We zetten ons in voor de club, gevraagd en ongevraagd. Daarnaast zijn er ook enkele 
verplichtingen zoals taken rondom wedstrijden (rijden, bardiensten) etc. 

• Het gehele complex is rookvrij.
• Houd je hond aan de lijn, zorg dat je hond niemand tot last is, ruim poep op.
• Ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen. Wees zuinig op 

ballen, doe veldverlichting uit en clubhuis op slot. 
• Ruim je eigen afval op, vraag anderen dat ook te doen en zorg met elkaar voor een 

schone club. 
• Scooters en fietsen: parkeer op de daartoe bestemde plekken en voorkom hinder voor 

de ander. 
• Beperk geluidsoverlast voor onze buren 
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