PLAN VAN AANPAK GELE EN RODE KAARTEN
onderdeel van ons PROTOCOL TEGEN PESTEN
Overal wordt wel eens geplaagd, ook bij Sporting Martinus. Meestal blijft dit bij een vervelende
opmerking in het heetst van de strijd. Niet leuk, maar zo gaat dat nou eenmaal in de sport en
gelukkig is dit vaak zo weer bijgelegd en vergeten.
Als plagen pesten wordt
Maar soms gaat plagen verder en wordt het pesten. Denk bijvoorbeeld aan herhaaldelijk verbaal
pesten, fysiek agressief gedrag, intimideren, bedreigen en het vernielen en wegnemen van
andermans persoonlijke bezittingen. Dit pestgedrag past niet bij Sporting Martinus en wordt in geen
enkel geval getolereerd.
Protocol tegen pesten
Daarom hanteert Sporting Martinus dit protocol tegen pesten. In dit protocol heeft het Bestuur van
Sporting Martinus vastgelegd volgens welke werkwijze de club omgaat met het aanpakken van
pestgedrag. Met als doel: sportief gedrag op en buiten het voetbalveld, passend bij de open en
veilige sfeer van de club.
Aanpak met gele en rode kaarten
Bij pestgedrag werkt Sporting Martinus met gele en rode kaarten. Deze kaarten hebben de volgende
betekenis:
- Gele kaart: een officiële waarschuwing, waarbij de speler 1 week niet traint en de eerstvolgende
wedstrijd niet speelt.
- Rode kaart: bij een volgende overtreding wordt de speler 1 maand geschorst van Sporting
Martinus. Niet trainen, geen wedstrijden spelen en niet vrij voetballen.
Stappenplan gele en rode kaarten
- Pesten wordt door speler(s) en/of ouders gemeld bij de teambegeleiding (coach en/of
teambegeleider)
- De teambegeleiding informeert de Leeftijdscoördinator van de betreffende leeftijdsgroep.
- Teambegeleiding en/of Leeftijdscoördinator winnen informatie in bij de betrokkenen (gepeste,
pester, meelopers, toekijkers en jeugdtrainer indien van toepassing).
- Teambegeleiding en/of Leeftijdscoördinator gaan het gesprek aan met de pester(s) en de gepeste
speler(s). Hun ouders worden hierover telefonisch geïnformeerd.
- De Leeftijdscoördinator besluit over het opleggen van gele en rode kaarten. Dit besluit wordt
schriftelijk bevestigd aan de ouders van de betrokken speler(s). Bij het opleggen van een rode kaart
wordt het Bestuur op de hoogte gesteld.
- Wanneer de ontvanger van een rode kaart na afloop van de schorsing wederom aantoonbaar
pestgedrag vertoont, wordt het Bestuur ingeschakeld voor een besluit over een volgende sanctie. Dit
kan zijn: schorsing voor langere tijd of beëindiging van het lidmaatschap. Bij diefstal of vandalisme
wordt altijd politieaangifte gedaan.
Pesten? Samen lossen we het op!
Natuurlijk neemt Sporting Martinus dit soort maatregelen liever niet. Maar sportiviteit en de open en
veilige sfeer op de club staan voorop. Samen zorgen we ervoor dat alle leden met veel plezier naar
Sporting Martinus blijven komen!

