Gedragsregels

Welkom! Als vereniging doen wij er alles aan om
onze leden, de vrijwilligers en de bezoekers in
een veilige omgeving plezier aan de
voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit
niet alleen en hebben iedereen binnen de
vereniging daarbij nodig!
Het instellen van gedragsregels moet een
duidelijk signaal zijn. Iedere vorm van
wangedrag kan en zal niet worden getolereerd.
Alle leden, de vrijwilligers en de bezoekers
dienen zich te conformeren aan deze
gedragsregels en zullen worden aangesproken
indien men zich er niet aan houdt.
Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij
allemaal heel veel voetbalplezier bij onze
gezellige en mooie vereniging!

Algemene gedragsregels:
Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.
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Iedereen is welkom;
respect voor elkaar;
respect voor andermans eigendommen;
geen vandalisme; degene is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte
schade c.q. vernieling;
ruim je eigen rommel op;
niet vloeken en schelden;
niet treiteren, pesten of mensen “buiten de groep plaatsen”;
niet vechten (slaan, schoppen, spugen, haren trekken);
geen racisme;
geen ongewenste intimiteiten;
drugsbezit en drugsgebruik binnen de vereniging is verboden;
spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.

Gedragsregels tijdens wedstrijden; als speler/speelster:

•
•
•
•
•
•
•

wees je ervan bewust dat je een ambassadeur van de club bent;
respect voor de tegenstanders en scheidsrechter;
respect voor je medespelers;
niet spugen, slaan of schoppen! Ook niet als je wordt uitgedaagd of zelf wordt bespuugd,
geslagen of geschopt;
fanatiek zijn mag uiteraard, maar ga niet je tegenstander, de scheidsrechter of de coach van
de tegenstander beledigen, treiteren, uitdagen of bedreigen;
af en toe het niet met de scheidsrechter eens zijn mag, maar blijf wel respectvol en blijf niet
doorzeuren;
bedank de scheidsrechter na de wedstrijd.

Naast dit informatieblad is er nuttige informatie te verkrijgen op de website van Altior en op de KNVB site.

Gedragsregels tijdens wedstrijden; als teamleider / coach:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

wees je bewust van je voorbeeldfunctie, met name bij jeugdploegen;
ontvang de scheidsrechter;
wens de scheidsrechter en coach tegenpartij succes;
respect voor de tegenstanders en scheidsrechter;
respect voor je eigen spelers/speelsters; houd rekening met karakter en de kwaliteiten van de
spelers/speelsters;
niet de tegenstander(s), scheidsrechter of coach tegenstander beledigen, treiteren, bedreigen of
uitdagen;
niet schelden of vloeken;
niet je spelers/speelsters opzetten tot opzettelijk ruw of onsportief spel;
corrigeer het gedrag van je spelers/speelsters waar nodig. Bij constatering dat een eigen speler zich
niet meer in bedwang heeft; direct wisselen;
bij constatering dat een eigen speler heeft gespuugd, geslagen of geschopt, terwijl de
scheidsrechter dit niet heeft waargenomen óf dit slechts bestraft met een gele kaart; direct
wisselen! Ongeacht de stand of belang van de wedstrijd! Is onacceptabel gedrag, dit mag niet
getolereerd worden;
bedank de scheidsrechter na de wedstrijd.

Gedragsregels tijdens wedstrijden; als teamleider / coach:

wees je bewust van je voorbeeldfunctie, met name bij jeugdploegen;
ontvang de scheidsrechter;
wens de scheidsrechter en coach tegenpartij succes;
respect voor de tegenstanders en scheidsrechter;
respect voor je eigen spelers/speelsters; houd rekening met karakter en de kwaliteiten van de
spelers/speelsters;
• niet de tegenstander(s), scheidsrechter of coach tegenstander beledigen, treiteren, bedreigen of
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scheidsrechter dit niet heeft waargenomen óf dit slechts bestraft met een gele kaart; direct
wisselen! Ongeacht de stand of belang van de wedstrijd! Is onacceptabel gedrag, dit mag niet
getolereerd worden;
• bedank de scheidsrechter na de wedstrijd.
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Naast dit informatieblad is er nuttige informatie te verkrijgen op de website van Altior en op de KNVB site.

Gedragsregels tijdens wedstrijden; als teamleider / coach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Wees je bewust van je voorbeeldfunctie, met name bij jeugdploegen;
ontvang de scheidsrechter;
wens de scheidsrechter en coach tegenpartij succes;
respect voor de tegenstanders en scheidsrechter;
respect voor je eigen spelers/speelsters; houd rekening met karakter en de kwaliteiten van de
spelers/speelsters;
niet de tegenstander(s), scheidsrechter of coach tegenstander beledigen, treiteren, bedreigen of
uitdagen;
niet schelden of vloeken;
niet je spelers/speelsters opzetten tot opzettelijk ruw of onsportief spel;
corrigeer het gedrag van je spelers/speelsters waar nodig. Bij constatering dat een eigen speler
zich niet meer in bedwang heeft; direct wisselen;
bij constatering dat een eigen speler heeft gespuugd, geslagen of geschopt, terwijl de
scheidsrechter dit niet heeft waargenomen óf dit slechts bestraft met een gele kaart; direct
wisselen! Ongeacht de stand of belang van de wedstrijd! Is onacceptabel gedrag, dit mag niet
getolereerd worden;
bedank de scheidsrechter na de wedstrijd.

Gedragsregels tijdens wedstrijden; als toeschouwer/supporter:
•
•
•
•
•
•
•

wees je ervan bewust dat je het visitekaartje bent van de club;
respect voor de tegenstanders en scheidsrechter;
respect voor je eigen spelers/speelsters;
niet de tegenstanders, scheidsrechter of coach tegenstander beledigen, treiteren, bedreigen of
uitdagen;
moedig je eigen ploeg aan i.p.v. de tegenstander af te kraken;
niet schelden of vloeken;
spelers/speelsters niet aanzetten tot opzettelijk ruw of onsportief spel.

Gedragsregels tijdens wedstrijden; als ouders:
•
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•
•
•
•
•

“geef kinderen hun spel terug”;
respect voor de tegenstanders en scheidsrechter;
respect voor je eigen spelers/speelsters;
niet de tegenstanders, scheidsrechter of coach tegenstander beledigen, treiteren, bedreigen of
uitdagen;
moedig eigen ploeg aan i.p.v. de tegenstander af te kraken;
niet schelden of vloeken;
spelers/speelsters niet aanzetten tot opzettelijk ruw of onsportief spel;
houd er rekening mee dat uw kind een teamsport beoefent, uw eigen kind behoort niet centraal
te staan.

Gedragsregels bestuur :
Zorg voor een cultuur waarin sportiviteit, respect, samenwerken en sociaal gedrag centraal staan en
zorg dat dit wordt uitgedragen (intern en extern). Zorg dat er voor iedereen mogelijkheden zijn om op
zijn/haar niveau of manier te sporten en dat verschillen daarin worden geaccepteerd; laat iedereen in
zijn waarde.
Naast dit informatieblad is er nuttige informatie te verkrijgen op de website van Altior en op de KNVB-site.

