
 

HRC jeugdtrips - Gedragsregels 
(november 2022) 

 
In een maatschappij maken mensen onderling afspraken, in een gezin, op het werk maar ook bij 
sportactiviteiten, zoals bij HRC. Deze afspraken zijn vastgelegd in gedragsregels, deze zijn er niet voor niets. 
Iedereen weet dan wat wel, en wat niet kan. Omgekeerd geldt dat men elkaar op de gedragsregels kan 
wijzen. Als iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en ervoor zorgt dat anderen zich ook aan de 
afspraken houden, zorgen we voor een omgeving waarin iedereen met plezier betrokken kan zijn bij de club. 
 

Voor alle HRC jeugdrugbytrips gelden de volgende gedragsregels: 
 

Jeugdlid: 
• De leiding van de trip is in handen van alle begeleiders. Je luistert naar de begeleiders en doet wat zij 

jou vragen. 
• Je accepteert slaaptijden. Je bent op juiste verzameltijd aanwezig. 
• Je gedraagt je gedurende de gehele trip op als een waardig HRC’er. Gedraag je zoals je thuis ook zou 

doen. Geen grote mond tegen begeleiding of gasten. Geen gevloek en getier. Je laat alles netter 
achter dan dat je het hebt gevonden. 

• Je gedraagt je in de bus, maakt niets kapot en ruimt je eigen rommel op. Je luistert naar de 
buschauffeur. 

• Je geeft je ID/paspoort gedurende de trip in bewaring bij de teammanager. 
• Mobiele telefoons blijven thuis voor alle HRC jeugd teams.  Of de mobiele telefoons worden bij 

aanvang van de trip ingenomen, tijdens de trip bewaard en na de trip teruggegeven door de 
begeleiders (beschikbaar bij noodgeval). De begeleiding kan beslissen i.v.m. veiligheid de telefoons 
tijdelijk terug te geven tijdens bepaalde onderdelen van een trip (bijv. dropping, etc). 

• Je rookt niet en gebruikt geen alcohol en andere verboden middelen. Tevens is het verboden wapens 
mee te nemen. De inhoud van je tas kan bij vertrek en tijdens de trip door de begeleiding worden 
onderzocht. Indien bij vertrek alcohol of andere verboden middelen worden aangetroffen in je tas, 
ga je niet mee op trip. 

• Als je je niet aan de regels houdt, kun je straf krijgen van de begeleiding. Deze accepteer je en daar 
houd je je aan. 

• Het kan zo zijn dat als je je ernstig misdraagt, je door je ouders moet worden opgehaald, of dat je het 
volgende jaar niet mee mag. 

• Eventuele schade wordt verhaald op de direct verantwoordelijken, mocht dit niet mogelijk zijn wordt 
eventuele schade verhaald op de gehele groep. 

• Je zal je inzetten bij activiteiten (heitje, autowassen, etc.) om geld te verdienen vooraf aan de trip. 
 

Begeleiding: 
• Heeft een voorbeeldrol voor de jeugd en gedraagt zich als waardig HRC’er. 
• Is een goede gast. 
• Zorgt goed voor spelers en let op dat ze zich gedragen. 
• Aanspreekpunt voor buschauffeur, club waar we te gast zijn, hotel e.d. 
• Naaktloperij voor spelers is niet toegestaan (ook tijdens Judge & Jury). 
• Ontgroening rituelen op een gepaste, ludieke en veilige manier. 
• De tripbegeleiders informeren ouders en jeugdbestuur dagelijks over het verloop van de trip via 

WhatsApp groep. Begeleiding bepaald welke foto’s/filmpjes gedeeld worden in de WhatsApp groep. 



 

 
• Het organiserend comité gaat pas (financiële) verplichtingen aan nadat het ingediende tripbudget is 

goedgekeurd door de penningmeester. 
• Indien de begeleiding een sigaret/sigaar wenst te roken en/of alcohol drinkt, is dit altijd met mate en 

niet in bijzijn van de kinderen. Gebruik van verboden middelen is niet toegestaan. Altijd minimaal 1 
begeleider die geen alcohol gebruikt om adequaat in noodgevallen te kunnen handelen. 

• Als er meisjes mee zijn, dan gaat er altijd een vrouwelijke begeleider mee. 
• Iedere begeleider dient in het bezit te zijn van een VOG en moet bekend zijn bij HRC. In 

kleedkamers/slaapkamers zal 4 ogen beleid gelden voor de begeleiding. 
 

Ouder: 
• Ouders geven hun kinderen alleen mee wat door de begeleiding is aangegeven. 
• Tenzij anders aangegeven, zijn ouders alleen welkom om bij de wedstrijd(en) aan te moedigen, en 

niet bij andere tripactiviteiten. 
• Voor de trip geldt ‘samen uit, samen thuis’. Kinderen komen niet later aan en gaan niet eerder weg, 

tenzij sprake is van overmacht of een noodgeval. Kinderen slapen bij de groep, en mogen niet apart 
bij bijv. ouders op een andere locatie slapen. Als het kind nog niet toe is aan een trip, dan beter nog 
een jaartje wachten. 

• Ouders kunnen bij dringende vragen bellen met de begeleiding van de trip, of een SMS/WhatsApp 
sturen direct aan de begeleiding. 

• HRC streeft naar een tripbijdrage van ouders minimaal te houden (zie ook het stukje over sponsoring 
om kosten zo laag mogelijk te houden). 

 
 

De reguliere rugbygedragsregels 
Speler: 

• Is sportief, 100% gemotiveerd en vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt 
zijn medespelers in en buiten het veld. 

• Respecteert medespeler, trainers/teammanagers en gebruikt geen spullen van een ander zonder 
toestemming. 

• Is op juiste verzameltijd aanwezig. 
• Heeft respect voor tegenstander, scheidsrechter, begeleiders en publiek. 
• Accepteert de beslissingen van scheidsrechter, ook al is de speler het daar niet mee eens. 
• Tijdens wedstrijden en training is bitje verplicht. 
• Is zuinig op alle materialen die gebruik mogen worden, dus ook op kleedkamers en velden. 
• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te 

gaan. 
• Meldt aan trainer of teammanager als iets kapot is gegaan. 
• Laat geen waardevolle spullen achter in kleedkamer maar geeft deze in bewaring bij teammanager. 
• Helpt mee met verzamelen van materialen na training/wedstrijd. 
• Onthoudt zich van discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, kwetsen of 

opzettelijk verbale cq non-verbale belediging van wie dan ook. 
• Dient alle aanwijzingen van trainers/teammanagers op te volgen. 
• Gedraagt zich altijd als een waardig HRC’er. 

  



 

Spelregels sponsoring jeugdtrips 
 
Graag worden jeugdtrips zoveel mogelijk ondersteunt door sponsoring! Om dit zo efficiënt mogelijk te 
houden, heeft de sponsorcommissie een aantal spelregels gemaakt voor jeugdtrips: 

• Wees op tijd! Begin 6 tot 8 weken van tevoren zodat er voldoende tijd is om alle zaken te regelen.  
• Weet dat Rugby Magazijn HRC’s exclusieve partner is op het gebied kleding, merchandising, etc.  
• Kortom: Alles met een HRC logo, kleuren, mascotte, huisstijl etc. wordt via Sofie bij Rugby 

Magazijn besteld.  
• Neem contact op met Sofie Beeken van de sponsorcommissie (sofie.beeken@haagscherugbyclub.nl) 

om je idee/plan af te stemmen. 
• Als je bestaande gecontracteerde club sponsoren wil benaderen, gaat dit altijd in overleg met de 

sponsorcommissie. 
• Neem in overweging dat er bedrijven zijn waar we geen sponsoring van mogen accepteren. Dit zijn:  

o Bedrijven die alcoholhoudende dranken produceren – tenzij er een alcoholvrij alternatief wordt 
gebruikt voor reclame-uiting; 

o Bedrijven die sigaretten en/of sigaren produceren of verkopen – dit geldt ook voor vaping 
producten.  

o Bedrijven die kansspelen aanbieden (online of offline); 
o Bedrijven die producten aanbieden voor vermaak van volwassenen (adult entertainment 18+). 

• Heb je een potentiële sponsor gevonden? Dan loopt het verdere contact en de finale check bij de 
sponsorcommissie. Dit om te voorkomen dat twee HRC partijen met eenzelfde sponsor in gesprek 
zijn.  

• Gebruik de standaard sponsorovereenkomst als contract om afspraken vast te leggen, hier kan de 
sponsorcommissie uiteraard mee helpen (voorzittersponsor@haagscherugbyclub.nl). 

• De factuur wordt door Sofie naar de penningmeester gemaild met de aanvrager in cc. 
• Logo’s van de sponsors graag in .EPS formaat aanleveren bij Sofie. 
• Liever een keer te veel overlegd dan een keer te weinig!      


