
gedragsregels vv Chaam



 

Inleiding  
VV Chaam streeft naar een ‘gezond’ sportklimaat.  
Onze uitgangspunten bij het formuleren en hanteren van gedragsregels en de gedragscode binnen 
onze vereniging zijn de volgende:  
1. Respecteer je sport en degenen die er mee bezig zijn.  

2. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.  

3. Gebruik geen (fysiek- , mentaal- en verbaal) geweld bij sport.  

4. Samen staan voor een eerlijke sport  

5. Ieder lid, vrijwilliger en bezoeker van vv Chaam is op de hoogte van de gedragsregels en houdt 
zich hieraan. ( uitdragen dmv ophangen op diverse plaatsen in het gebouw. En opnemen in de 
welkoms brochure van VV Chaam.) 
6. Deze gedragsregels kunnen/moeten een handleiding/handvat zijn voor alle trainers en Coaches 
bij VV Chaam al de situatie daar aanleiding toe geeft. 
 
 

De 10 gedragsregels van vv Chaam 
1. Wij behandelen iedereen met respect.  

2. Ga met de ander om, zoals je ook wilt dat er met jou omgegaan wordt.  

3. Wij praten mét elkaar en niet over elkaar.  

4. Bij vv Chaam tonen wij altijd sportiviteit, binnen en buiten het veld.  

5. Wij dragen uit dat wij in alles een voorbeeld zijn voor anderen.   

6. Wij tonen respect voor de beslissingen van de scheidsrechter en bedanken hem na de wedstrijd.  

7. Wij houden ons aan gemaakte verenigings- en teamafspraken.  

8. Wij laten kleedkamers, het terrein en het clubhuis opgeruimd achter.  

9. De voetbalschoenen moeten buiten op de borstels worden schoongemaakt.  

10. Roken en alcoholische dranken zijn verboden in de kleedkameraccommodatie en op het veld.  
 
In geval van vernieling, vandalisme, diefstal, openbare geweldpleging, gebruik van/handel in drugs 
wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie.  

 



Gedragscode doelgroepen  
A. spelende leden  
1.  bij vv Chaam spelen we met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.  

2.  bij vv Chaam sluiten we niemand buiten  

3.  bij vv Chaam vinden we eerlijk en prettig spelen belangrijk.  

4.  bij vv Chaam blesseren we de tegenstander niet opzettelijk.  

5.  bij vv Chaam accepteren we het gezag van de scheidsrechter en van de leider/trainer.  

6.  bij vv Chaam gebruiken we geen onbehoorlijke en/of agressieve taal en/of gebaar.  

7.  bij vv Chaam vieren we een goal, maar nooit op een provocerende wijze 

8.  bij vv Chaam laten we ons niet uit het veld slaan door een nederlaag 

9.  bij vv Chaam blijven we sportief, ook als een tegenstander ander gedrag wil uitlokken.  

10.  het vergt moed om je eigen fouten of tekortkomingen te bespreken, bijvoorbeeld met je 
trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.  

11.  het is niet vanzelfsprekend dat de voorwaarden gecreerd zijn dat we kunnen voetballen. 
Respecteer daarom het werk van de mensen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en 
wedstrijden kunt spelen.  

12.  bij vv Chaam respecteren we de afspraken over aan- en afmelding die de teams maken 

14.  bij vv Chaam zijn we zuinig op de spullen van de vereniging 

15.  vv Chaam-spelers gedragen zich bij uitwedstrijden als een gast.  

16.  Na het sporten douche je.  
 

B. Ouders en/of verzorgers  
1.  Uw kind sport voor zijn/haar plezier en niet voor het uwe.  

2.  Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.  

3.  Leer uw kind dat eerlijk spel belangrijker is dan winnen.  

4.  Bedenk dat uw kind het beste leert door na te doen en te proberen. Fouten maken mag!  

5.  Applaudisseer voor goed spel. Maak uw kind nooit belachelijk.  

6.  Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn/haar positieve (team)supporter te zijn.  

7.  Val een beslissing van een scheidsrechter, leider of trainer niet af en trek nooit de integriteit 
van dergelijke personen in twijfel.  

8.  Erken de waarde en het belang van vrijwillige scheidsrechters, leiders en trainers.  

9.  Ondersteun onze pogingen en maatregelen om verbaal en fysiek misbruik tijdens 
sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.  

10.  Een doelpunt of overwinning mag gevierd worden, maar u provoceert niet.  

11.  Laat het coachen over aan de leiders en/of trainers.  

12.  Bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.  

13.  Blijf altijd achter de omheining van het veld. Het speelveld is voor de spelers en hun coach 
14.  draag zorg voor een goed sportklimaat voor eigen spelers en gasten van de vereniging. 
15. Geef grensrechters, coach(es) en wisselspelers de ruimte.  
16.  Bij het spelen op een half veld supportert u vanaf de zijkant waar de vaste doelen staan.  

17.  Na het sporten doucht uw kind.  

18.  U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.  

19.  Zorg ervoor dat uw kind op de afgesproken tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.  

20.  Zorg ervoor dat uw kind alle voetbalbenodigdheden bij zich heeft. Maak uw kind hier zelf 
verantwoordelijk voor.  

21.  Zie erop toe dat uw kind zich afmeldt op de juiste manier bij de juiste persoon.  

22.  U voldoet de contributie via automatisch incasso.  
 

 
 
 
 
 
C. Leiders/trainers  
1.  Houd je aan de gedragsregels en gedragscode van de vereniging.  



2.  Maak duidelijke afspraken samen met je team, communiceer deze goed (schriftelijk) (zie 
gedragscode handleiding)en houd je hier consequent aan.  

3.  Leer uw spelers dat de spel- en gedragsregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag 
onttrekken.  

4.  Beargumenteer/vertel de opstelling van de spelers voorafgaand aan de wedstrijd aan je team.  

5.  Zorg ervoor dat alle spelers ongeveer evenveel speeltijd krijgen. 

6.  Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een 
onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.  

7.  Wees een goed voorbeeld in woord en gebaar. Maak je spelers nooit belachelijk.  

8.  Coach rustig en positief.  

9.  Controleer of het materiaal veilig en geschikt is voor je team( bij gebreke meldt dit dan bij de 
juiste persoon).  

10.  Leer je spelers respect te hebben voor de tegenstander en voor de (beslissingen van de) 
scheidsrechter.  

11.  Voor en na de wedstrijd geeft je team de tegenstander een hand. Jij bent hierin een 
voorbeeld.  

12.  Na de wedstrijd bedankt je team de scheidsrechter door hem een hand te geven. Ook jij bent 
hierin een voorbeeld.  

13.  Een doelpunt of overwinning mag gevierd worden, maar we provoceren niet.  

14.  Volg het advies op van een arts Fysiotherapeut of andere deskundige bij het bepalen of een 
geblesseerde speler wel of niet kan spelen.  

15.  Kinderen hebben een trainer nodig die hen respecteert. Een schouderklopje doet al 
wonderen!  

16.  Blijf op de hoogte van de theorie van goede training, van groei en ontwikkeling van kinderen.  

17.  Rapporteer wangedrag of problemen bij jeugdleden aan de ouders en aan desbetreffend TC 
lid. Bij voortdurend wangedrag of voortdurende problemen meldt het TC lid dit aan het 
hoofdbestuur.  

18.  Je laat de kleedkamer na training en wedstrijd  schoonmaken door de spelers en controleert 
of dit is gebeurd. Handig is om een roulatiesysteem te hanteren 

19.  Je zorgt altijd voor toezicht in de kleedkamers voor en na de trainingen, thuis- en 
uitwedstrijden.  

20.  Je zorgt voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.  

21.  Jij bent verantwoordelijk voor het materiaal, maar organiseer dit samen met je team en 
eventueel ouders.  

22.  Je ruimt de pupillendoeltjes van het veld op de daarvoor bestemde plaatsen.  

23.  Jij bent verantwoordelijk voor de administratie rondom het team.  
 

 



D. Toeschouwers  
1.  Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.  

2.  De kinderen sporten voor hun plezier, niet voor het uwe.  

3.  Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen en te proberen. Fouten maken mag!  
4. Applaudisseer voor goed spel. Maak kinderen nooit belachelijk.  
5.  Toon betrokkenheid bij de kinderen door zijn/haar positieve (team)supporter te zijn.  

6.  Val een beslissing van een scheidsrechter, leider of trainer niet af en trek nooit de integriteit 
van deze vrijwilligers in twijfel.   

8.  Ondersteun onze pogingen en maatregelen om verbaal en fysiek misbruik tijdens 
sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.  

9.  Een doelpunt of overwinning mag gevierd worden, maar u provoceert niet.  

10.  Laat het coachen over aan de leiders en/of trainers.  

11.  Blijf altijd achter de omheining van het veld. Het speelveld is voor de spelers en hun 
coach(es).  

12.  Geef grensrechters, coach(es) en wisselspelers de ruimte.  

13.  Bij het spelen op een half veld supportert u vanaf de zijkant waar de vaste doelen staan.  
 

Zorgvuldigheid  
Met informatie en/of documentatie wordt vertrouwelijk omgegaan, dat wil zeggen we respecteren de 
Wet op de Privacy. Bij twijfel wordt eerst contact opgenomen met en toestemming gevraagd aan 
betrokkene(n). Besef wel dat vv Chaam een openbare gelegenheid is waar iedereen welkom is. Bij 
betreding van het terrein bestaat de mogelijkheid dat er video en foto-opnames gemaakt worden ter 
promotie. 

 
Sancties  
Het hoofdbestuur zal het treffen van voorlopige maatregelen tegen een zich misdragend lid niet laten 
afhangen van eventuele uitkomsten van de KNVB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de 
tuchtcommissie van de KNVB bekend is gemaakt, zal met het bepalen van de definitieve strafmaat 
door het bestuur hiermee rekening kunnen worden gehouden.  
 
 
 

Sancties bij 
wangedrag van 
leden Mogelijke 

sancties  

Uitleg sanctie  Uitgevoerd of 
opgelegd door:  

Registratie door:  

Berisping  Een correctieve 
opmerking, een 
directe c.q. extra 
wisselbeurt, een kort 
opvoedkundig 
gesprek  

Direct betrokken 
kaderlid (leider, 
trainer, hoofdleiders, 
ect.)  

Evt. door betrokken 
kaderlid  

Uitsluiting  Uitsluiting voor één 
t/m drie trainingen 
en/of wedstrijden  

Het hoofdbestuur. Zij 
kunnen zich laten 
adviseren door 
betrokken kaderleden.  

Hoofdbestuur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Schorsing  Uitsluiting van 

deelname aan alle 
verenigingsactiviteite
n voor bepaalde tijd. 
(maximaal 1 jaar)  

Het hoofdbestuur. Zij 
kunnen zich laten 
adviseren door 
betrokken 
kaderleden.  

Hoofdbestuur  

Royement  Definitieve uitsluiting 
van deelname aan 
alle 
verenigingsactiviteite
n  

Het hoofdbestuur 
draagt voor en de 
ALV beslist  

Hoofdbestuur  

Geldboete Door bestuur. 
Hoogte is vastgelegd 
in het tuchtreglement 

hoofbestuur Bestuur 

Ontzegging Ontzegging van het 
recht om één of meer 
functies uit te voeren 

hoofdbestuur hoofdbestuur 

 

Een uitsluiting zou ook kunnen worden vervangen door bijvoorbeeld een taakstraf (bijv. 
schoonmaakwerkzaamheden, fluiten van een wedstrijd, helpen bij een training, etc.)  
 

Overig beleid  
Het hoofdbestuur van vv Chaam houdt zich het recht voor om:  
-  een aanmelding van een door een andere vereniging geroyeerd lid ter discussie te stellen;  

-  bij aanmelding van een nieuw lid afkomstig van een andere vereniging informatie op te 

vragen bij betreffende vereniging.  

-  In bovenstaande situaties kan slechts met toestemming van betrokkene informatie 

ingewonnen worden bij de vorige club. Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben 
voor het vv Chaam lidmaatschap. 

 


