
Gedragscode SV Beemster 
 

1. Inleiding 

SV Beemster wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetbal/handballen en zich verder kunnen 

ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbal/handbal vinden we belangrijk. SV Beemster wil 

actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. 

SV Beemster moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen 

voetbal/handballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. SV Beemster heeft gedragsregels opgesteld die hierbij 

kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, 

begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het 

uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.  

De gedragscode geldt voor ALLE leden. 

2. Algemeen 

Doelstelling 
SV Beemster wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voet-/handballen. 

Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een 

dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voet-

/handballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voet-/handballend 

vermogen als het verenigingsgevoel, willen we bewerkstelligen dat SV Beemster een vereniging is om trots op te zijn. 

Dit reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, (bege)leiders, spelers en ouders te 

bevorderen. 

Over wie gaat het? 

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij SV Beemster wil werken, moet van de 

gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten 

zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij SV Beemster worden uitgedragen en nageleefd. We 

moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen ten alle tijden het uitgangspunt 

voor ons handelen. 

Waarover gaat het? 

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal 

vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna 

spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als 

mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan 

maatregelen, we noemen dit de sancties.  

 

3. Algemene gedragsregels 

SV Beemster vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de voetbal-

/handbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetbal/handbal als op het gebruik en het 

betreden van het voetbal-/handbalcomplex van toepassing zijn.  



Wat zijn onze uitgangspunten? 

 
Voetbal/handbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel 

geen voetbal/handbal en zonder tegenstander geen voetbal/handbal.  

 

• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.  

• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: De winnaar is degene die ook tegen zijn 
verlies kan. 

• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.  

• We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op vlak van huidskleur, geloof, seksuele 
geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke. 

• We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet. 

• We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk 
geweld. 

• We blijven van elkaars spullen af; we houden het complex en de omgeving schoon. 

• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.  

• Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.  

 

4. Gedragsregels voor de leden 

De spelers zijn als de leden van SV Beemster de kern van de voetbal-/handbalvereniging. De leden dienen zich te 

houden aan onderstaande gedragsregels ten aanzien van: 

 

Houding: 
 

A. Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van alle spelers dat zij zich beleefd en respectvol gedragen 

tegenover trainers, leiders, de afgevaardigden, bestuursmensen, scheidsrechters, medespelers, tegenstanders 

en publiek. We dulden geen grofheden. 

B. Wees sportief, vertoon teamgeest als belangrijk onderdeel van een team en help en steun je medespelers in 

het veld. 

C. Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en de tegenstander (ook na een verlieswedstrijd). 

D. In elke ploeg is een goede sfeer zeer belangrijk. Conflicten moeten ten allen tijde met de betrokkenen 

uitgepraat worden, waarbij de hulp van het betreffende aanspreekpunt binnen het bestuur ten alle tijden 

ingeroepen kan worden. 

 
Stiptheid:  

 
Voetbal/handbal is een teamsport waar je bewust voor kiest en waar op je aanwezigheid gerekend wordt door je 

leider maar zeker ook door je medespelers. Verjaardagsfeestjes e.d. zijn in principe geen excuus om niet te komen 

bij wedstrijden. 

 

A. Aanwezigheid op training is gewenst. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig 

kan zijn voor een training of wedstrijd, informeert hij/zij tijdig persoonlijk de trainer/leider, zodat deze bij 

afwezigheid van een wedstrijd voor tijdige vervanging kan zorgdragen. 

B. Voor training ben je minimaal 10 minuten voor aanvang van de training op het veld aanwezig. Een trainer 

heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen in dien deze training reeds is begonnen. 



C. Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer/leider 

of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen/handballen 

D. Bij thuiswedstrijden ben je stipt volgens de afgesproken teamafspraken aanwezig. 

Bij uitwedstrijden komt men stipt op het afgesproken tijdstip en de afgesproken plaats samen. Indien een 

speler rechtstreeks naar het voetbal-/handbalveld van de tegenstander rijdt, vragen wij de trainer/leider 

hiervan tijdig te verwittigen. Bij het te laat komen voor de wedstrijd kan de trainer/leider besluiten een straf 

wisselbeurt als sanctie op te leggen. 

 
 
Gebruik van de kleedkamers: 

 
De kleedkamers worden alleen gebruikt om je om te kleden en om te douchen.  

A. Douchen is verplicht na elke wedstrijd. Maar de douche is geen speelruimte. Trainers/Leiders van jeugdteams 

dienen toezicht te houden tijdens het douchen. In de kleedkamer geldt bij de jeugd het vier ogen principe; er 

dienen dus altijd minimaal 2 volwassenen in de kleedkamer aanwezig te zijn. 

B. Vaders en andere manlijke begeleiders komen NIET in de kleedkamer bij de meidenteams 

C. Klop vuile schoenen buiten uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.  Voetbal-

/handbalschoenen mogen NOOIT onder de douches gereinigd worden. 

D. De kleedkamers dienen door de spelers zelf netjes achter gelaten te worden, na iedere training/wedstrijd. De 

jongste jeugd zal hierbij geholpen worden door ouders/begeleiders. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 

trainers/leiders. 

E. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, mobiel, geld etc.). Laat ze in ieder geval niet 

onbeheerd achter. Geef ze desnoods af aan de trainer/leider. De club is niet aansprakelijk voor zoekraken, 

beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen. 

F. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers 
G. Het is onder alle omstandigheden verboden om foto’s in de kleedkamer te maken van (jeugd)teams of 

(jeugd)spelers. 
 
 

Kleding en materiaal: 
 

A. Wedstrijdtenues mogen uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden en niet tijdens trainingen. In 

uitzonderlijke gevallen, met vooraf verleende toestemming van het betreffende aanspreekpunt binnen het 

bestuur, kan hierop incidenteel een uitzondering gemaakt worden voor gebruik tijdens bijv. spreekbeurten etc. 

B. Scheenbeschermers zijn verplicht tijdens alle trainingen en wedstrijden. 

C. Er worden door de spelers zelf geen voetballen/handballen of andere materialen uit de daarvoor bestemde 

ruimtes genomen. 

D. Er wordt desgevraagd en uitsluitend in samenspraak met de trainer trainingsmateriaal gehaald en na de 

training weer opgeruimd en teruggezet. Meld aan de trainer/leider of lid van het bestuur als er iets kapot is 

gegaan. 

E. Wees ten alle tijde zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers. 

 
Diefstal van materiaal van SV Beemster of persoonlijke bezittingen van medespelers/tegenstanders 

betekent een direct royement van het lidmaatschap. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de 

politie. 

 
Bij beschadiging/vernieling door nalatigheid of verwijtbare schuld worden de herstel- of 

vervangkosten integraal doorbelast aan de vernieler. 

 
 



5. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers 

 
Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn altijd van harte welkom langs de velden en in de kantine. 

Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het jeugdvoetbal/handbal. 

We verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER zullen gedragen en dit ONDER ALLE 

OMSTANDIGHEDEN. 

 
Wat wij verwachten van de ouders: 

 
A. Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind. 

B. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties. 

C. Wij vragen ook aan de ouders sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en 

dit zowel t.o.v. uw kind, zijn/haar teamgenoten, de trainer en leiders, de tegenstanders en de scheidsrechter. 

U vervult immers een voorbeeldfunctie! 

D. Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbal-/handbaltechnische aspecten. Coachen gebeurt 

door de trainer/leider en niet door de ouders/verzorgers of overige belangstellenden. De sportieve 

verantwoordelijkheid berust bij de trainers/leiders. De spelers voeren de opdracht van hun trainers/leiders 

stipt uit. Uw aanwezigheid op wedstrijden werkt zeker stimulerend op de spelers. Wij waarderen daarbij ten 

zeerste een gezonde geestdrift en gejuich langs de zijlijn, maar zeker geen negatief gedrag tegenover de 

scheidsrechter, de tegenpartij en de eigen spelers. Onthoudt u ervan uw kind of andere spelers te coachen 

tijdens de wedstrijd, laat dit over aan de bevoegde trainers/leiders. Uw welgemeende goede raad doet niets 

anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. 

E. Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is niet ten gunste van de 

teamgeest en om die reden dan ook sterk af te raden. Leg u kind liever uit dat je samen wint en samen 

verliest en dat alle posities binnen een team even belangrijk als onmisbaar zijn.  

F. Gelieve uw negatieve kritiek voor u te houden en rechtstreeks mee te delen aan de verantwoordelijke 

personen. 

G. Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve kunt u altijd terecht bij de trainer of de technisch coördinator. 

Voor alle niet technische vragen kunt u altijd het betreffende aanspreekpunt binnen het bestuur contacteren. 

H. Het is verplicht voor alle leden of ouders/verzorgers van jeugdleden een paar keer per jaar een 

vrijwilligerstaak uit te voeren. Dit kan o.a. gebeuren in de vorm van kantine dan wel schoonmaakdiensten. 

Het consequent niet willen volbrengen van deze taken kan gevolgd worden door schorsing van het (jeugd)lid 

bij trainingen en/of wedstrijden. Wanneer het volbrengen van een vrijwilligerstaak structureel wordt 

geweigerd, kan het bestuur besluiten over te gaan tot royement van het (jeugd)lid. 

 

6. Gedragsregels voor de begeleider 

Alle gedragsregels van de (jeugd)leden en de ouders zijn uiteraard ook op de trainer/leider van toepassing.  

De trainer/leider:  

• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.  

• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.  

• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.  

• Zorgt voor toezicht en schoonmaak in de kleedkamer zowel uit als thuis.  

• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).  

 

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:  

• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.  

 

 



7.  Sancties: 
 

Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen door het bestuur, dan wel door de trainer en leiders (in 

samenspraak met het bestuur) sancties genomen worden. Sancties kunnen o.a. bestaan uit officiële 

waarschuwingen, taakstraffen als schoonmaak-/herstelwerkzaamheden, schorsingen voor trainingen en/of 

wedstrijden, terugzetten naar lagere elftallen en in uiterste gevallen tot royement.  

Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties: 

 

• Schelden tegen scheidsrechters, mede- en tegenstanders. 

• Bij pesten van en door leden binnen onze vereniging; Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. 

De trainers/leiders krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien en mede daarom het team niet 

onbegeleid te laten en voor een constante begeleiding zorg te dragen. Naar inzicht van de trainer/leider kan in 

geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van hetlid van ons complex tijdens 

een training/wedstrijd.  

• Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek (op spelers, spelleiding, supporters of trainers/leiders) of 

wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen) Het bestuur kan besluiten de kosten van deze kaarten 

doorbelasten aan de speler/trainer/leider. Tot de boete betaald is kan het bestuur besluiten de speler niet te 

laten spelen. 

• Het uiten van bedreigingen. 

• Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik 

van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet en dan zal hetzelfde gelden als bij alle overige 

zaken die bij wet verboden zijn, zoals het bezit van wapens, drugs of vuurwerk. In deze gevallen zal er 

aangifte gedaan worden bij de politie. 

• Alle overige misdragingen welke volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn.  

 

Alle en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het 

bestuur op voorspraak van betrokken trainers/leiders en/of spelers/ouders. 

Het bestuur zal ten alle tijden gebruik maken van hoor en wederhoor en zal altijd tot doelstelling hebben een 

passende sanctie te vinden afhankelijk van de aard van de overtreding.  

De te volgen procedure is als volgt: 

1. Trainer/leider, speler en/of betrokken ouder/verzorger stelt het aanspreekpunt binnen bestuur in kennis 

van de overtreding. Ook in gevallen waarbij de trainer/leider direct tot het verwijderen van de speler van 

de training/wedstrijd is overgegaan dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij het 

aanspreekpunt. Dit ter vastlegging van het gebeurde.  

2. In elk geval van misdragingen pleegt het aanspreekpunt zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle 

betrokkenen.  

3. Aanspreekpunt bespreekt tijdens de maandelijkse vergadering de overtreding met het bestuur, waarmee 

alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In uitzonderlijke gevallen, ter 

beoordeling van het aanspreekpunt, kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot 

actie over te kunnen gaan, voorwaarde hierbij is dat tenminste 3 van de 6 bestuursleden aanwezig zijn.   

4. De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel 

schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainer, leiders en/of diens ouders/verzorgers (dit 

per geval ter beoordeling van het bestuur). Tevens zal hiervan altijd schriftelijke vastligging verzorgd 

worden door het aanspreekpunt. 

5. Het in herhaling vervallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, welke in eerdere gevallen met 

een officiële waarschuwing zijn bestraft, kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verder 

gaande sancties in de vorm van schorsing of royement. 



6. In het geval van ernstige overtredingen van deze gedragscode, strafrechtelijke vergrijpen of indien de 

opgelegde sanctie een ouder/verzorger van een jeugdlid betreft, zal tevens melding gemaakt worden bij 

het Hoofdbestuur van SV Beemster 

7. Het zich niet houden aan de opgelegde sanctie kan leiden tot verder gaande sancties in de vorm van 

schorsing of royement.  

8. Op en rond het sportcomplex  

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan 

de volgende punten:  

• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.  

• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.   

• Het is op het gehele sportcomplex op zaterdag verboden te roken. Ook mag er niet vlak voor de uitgangen 

gerookt worden zodat we een rookvrije toegang kunnen verlenen aan de leden. Op zondag is er een speciale 

plek waar gerookt mag worden (volg hiervoor de instructies strikt op) 

• Het is op het gehele sportcomplex ten strengste verboden om drugs te gebruiken dan wel te verhandelen.  

• Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetbal/handballen. Loop dus om het veld heen als je 

naar de andere kant moet.  

• Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd/training.  

• Op de velden is het verboden anders dan door spelers eten en drinken te nuttigen. De leider/coach ziet er op 

toe dat gebruikte dug-outs netjes achter gelaten worden. 

• Voetbal-/handbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.  

• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.  

• Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.  

• De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.  

• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.  

 

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken. 

 

Alle leden, ouders/verzorgers, trainers/leiders, vrijwilligers en overige betrokkene worden geacht op de hoogte te 

zijn van de inhoud van deze gedragscode en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn van de vereniging houdt in dat 

men de regels accepteert. Deze gedragscode staat gepubliceerd op de website van SV Beemster. Iedereen kan een 

digitaal exemplaar van deze gedragscode ook persoonlijk ontvangen indien hij/zij hierom vraagt bij een van de 

leden van het bestuur. 

Het bestuur is ten alle tijden gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragscode door te voeren. 

Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website. In kwesties waar dit Huishoudelijk Reglement niet of ten 

dele in voorziet, alsmede bij interpretatiekwesties, beslist het bestuur van SV Beemster. 

Naleving van en controle op deze gedragscode zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van onze leden, de 

club en al haar eigendommen beschermen tegen ongewilde excessen, en zo met en voor elkaar SV Beemster en 

alle betrokkenen zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van de voetbal-/handbalsport. 

Het bestuur van SV Beemster 

 


