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Gedragsregels van v.v. DOVO 

 

Sporten doe je voor je plezier! 

Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheden bieden te genieten van de voetbalsport. Een 

vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en (culturele) 

achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn, die op basis van goede 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. 

Waardering 

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van 

barmedewerker tot materiaalman. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een 

hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. 

Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. 

Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk! 

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de 

voetballers, vrijwilligers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de 

bedoeling van het spel is. 

Soms gebeuren er rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel en DOVO in een kwaad 

daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) 

intimidatie en verbaal of fysiek geweld. 

“Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” 

gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel! 

Doelstelling van het statuut 

Het bestuur van DOVO wil, in KNVB-verband, excessen tegengaan door dit statuut en een preventief en 

correctief beleid die door onze vereniging wordt nageleefd.  

Beleidskader: preventief en correctief optreden 

Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook, indien deze toch 

voorkomen, consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt daardoor 

een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek 

geweld niet kan en niet zal worden getolereerd. 

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en 

gasten/bezoekers) zich dienen te houden en bij overtreding daarvan erop worden aangesproken. 

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding 

van de gedragsregels en derhalve voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen. 

Dit beleid is in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan, waarin permanente 

voorlichting (ook voor nieuwe leden) een duidelijk waarneembare component is. 
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De Basiswaarden 

DOVO heeft 4 basiswaarden die het frame vormen waarop de vereniging is gebouwd en die de richting 

bepalen voor ons dagelijks functioneren bij de club. Die basiswaarden zijn, in willekeurige volgorde: 

Plezier – Respect –Betrokkenheid – Sportiviteit 

Deze basiswaarden worden verder uitgediept en punt voor punt toegelicht. 

Plezier 

• DOVO biedt aan al haar spelers, vrijwilligers, scheidsrechters en gasten veiligheid en geborgenheid; 

• Wij vieren samen onze successen;  

• Wij winnen met zijn allen maar verliezen ook met zijn allen; voetbal is een teamsport; 

• Wij zijn trots op wat we hebben en willen dat graag behouden;  

• Lachen is altijd goed maar uitlachen doen we nooit;  

 

Respect 

• Wij pesten niemand;  

• Wij schelden en vloeken niet;  

• Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;  

• Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!;  

• Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goed gastheer;  

• Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;  

• Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;  

• Wij hebben respect voor de barmedewerkers en ruimen zelf onze tafels leeg;  

• Bij DOVO spreken we Nederlands, uitzonderingen hierop kunnen alleen worden gemaakt wanneer 

men de Nederlandse taal niet beheerst;  

• Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag. 

Betrokkenheid 
• Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen;  

• Ouders en leden zijn bereid regelmatig te rijden naar uitwedstrijden;    

• Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en helpen zoeken naar een passende oplossing;  

• Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld; in het bijzonder aan de jeugd; 

• Ouders/verzorgers en spelers helpen de vereniging bij het uitvoeren van de dagelijkse taken (bijv. 

bardiensten, activiteiten, helpen met vlaggen en fluiten, etc.); 

• Iedereen binnen DOVO heeft de morele plicht anderen op wangedrag aan te spreken of anderen te 

steunen die mensen aanspreken op hun wangedrag;  

 

Sportiviteit 
• Bij DOVO spelen we het spel volgens de regels van de KNVB en accepteren we de gevolgen indien 

we regels overtreden;  

• Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop;  

• Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding;  

• Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders; 

• Spelers schelden nooit op elkaar, de leiders, trainers,toeschouwers en/of scheidsrechters;  
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• Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen; 

• Ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze;  

• Trainers en leiders coachen op een positieve manier. 

Voor wie geldt de gedragscode? 

De gedragscode geldt voor iedereen bij DOVO. Voor de bestuursleden, de spelers (junior en senior), het 

barpersoneel, de trainers, leiders, de ouders en verzorgers, andere toeschouwers, alle vrijwilligers, en 

een ieder die bij DOVO betrokken is; Iedereen die ook maar enige band met DOVO heeft, houdt zich 

aan de regels in dit document! 

Algemene gedragsregels top tien, geldend voor iedereen die bij DOVO komt 

 

1. Toeschouwers  zijn welkom om wedstrijden vanachter de reclameborden te bekijken! 

2. Publiek moedigt aan.“maar laat aanwijzingen over aan de trainer en de coach”! 

3. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden!  

4. Geweld (fysiek-, mentaal of verbaal) wordt niet geaccepteerd! 

5. Aanvaard de beslissing van de scheidsrechter zonder protesteren! 

6. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag! 

7. Iedereen zorgt ervoor dat het sportcomplex netjes blijft! 

8. Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd. “Realiseer je dit en gedraag je 

daarnaar”! 

9. Alcoholgebruik is uitsluitend toegestaan in de kantine én het aangrenzende terras! Er 

geldt een leeftijdsgrens van 16 jaar voor het drinken van alcohol. (per 01-01-2014 zal dit 

18 jaar zijn!) 

10. Trainers, leiders, assistenten, scheidsrechters, bestuursleden en commissieleden maken het 

mogelijk dat wij kunnen voetballen. We hebben respect voor hun leiding! “Als je het 

ergens niet mee eens bent, kun je dat natuurlijk rustig aangeven. Wij staan altijd open voor hoe 

dingen beter kunnen”. 

Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders 

gelden andere codes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar 

ze ook op aangesproken kunnen worden. Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor:  

1. spelers 

2. ouders/verzorgers  

3. trainers/leiders  

4. scheidsrechters / wedstrijdleiders  

5. toeschouwers  

 

1. Spelers 

 

De spelers zijn de kern van de voetbalvereniging. Oudere spelers vervullen daarnaast een 

voorbeeldfunctie voor jongere spelers.  Dit geldt voor positief gedrag, maar ook voor negatief gedrag. 

Om op en rond het voetbalveld een sportieve sfeer te creëren en te  behouden, hebben we oudere spelers 

nodig, die echt een voorbeeld zijn voor de jeugd. Op die manier leren zij dat het normaal is je sportief te 

gedragen.  

Om dit te realiseren verwachten we van de spelers in ieder geval het volgende: 
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- Doe er alles aan om, binnen de regels van dit reglement, een optimale teamprestatie neer te 

zetten. 

- Behandel je teamgenoten en je tegenstanders zoals je zelf behandeld wilt worden 

- Speel volgens de bekende en de afgesproken wedstrijdregels 

- Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter zonder te protesteren. 

- Bedank de tegenstander en de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd. 

- Spreek je medespelers aan op onsportief gedrag 

- Onsportief gedrag van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief gedrag te vertonen. 

- Douchen na de wedstrijd is verplicht 

- Zorg dat je aanwezig bent bij de trainingen en wedstrijden of meld je tijdig af bij de 

trainer/leider als je niet aanwezig kunt zijn. 

- Laat de kleedkamer netjes achter na gebruik. 

- Denk aan je taalgebruik, dus geen schuttingtaal/scheldwoorden of vloeken gebruiken 

- Ben zuinig op de materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en de kleedkamers 

 

2. Ouders/verzorgers 

 

Ouders/verzorgers hebben een voorbeeldfunctie voor kinderen. Dit geldt voor positief gedrag, maar ook 

voor negatief gedrag. Om op en rond het voetbalveld een sportieve sfeer te creëren en te  behouden, 

hebben we ouders nodig, die echt een voorbeeld zijn voor hun eigen en voor andere kinderen. Om dit te 

realiseren verwachten we van hen in ieder geval het volgende: 

 

- Leer je kind dat het resultaat van iedere wedstrijd wordt geaccepteerd 

- Bedenk dat kinderen sporten voor HUN plezier, niet voor het uwe. 

- Aanvaard de beslissing van de scheidsrechter zonder protesteren 

- Moedig je kind aan om altijd volgens de regels te spelen. 

- Spreek anderen rustig aan op negatief gedrag. 

- Kinderen leren het beste door na te doen. Applaudisseer daarom voor goed spel van beide 

teams. 

- Blijf tijdens de wedstrijd achter de aanwezige reclameborden/afrastering staan. 

- Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij 

zorgen ervoor dat je kind kan voetballen. 

- Zorg ervoor dat je kind op tijd op de training en bij wedstrijden aanwezig is of meld je kind 

tijdig af.  

- Neem je verantwoordelijkheid voor het vervoer naar uitwedstrijden. 

- Help waar nodig met het mogelijk maken van een wedstrijd door te vlaggen of te fluiten, mits 

dit binnen de KNVB-reglementen mogelijk is; 

 

 

3. Teamleiders/trainers: 

Teamleiders/trainers hebben op het voetbalveld een zeer grote invloed op de (jeugd)spelers. Zij 

kunnen tijdens trainingen en wedstrijden een wezenlijke bijdrage leveren aan de (positieve) manier 

waarop spelers met alle betrokkenen binnen het voetbal moeten omgaan. Om dit te bereiken 

verwachten we van hen in ieder geval het volgende: 

 

- Houd plezier in het spel op de eerste plaats. 

- Maak afspraken met de spelers over de regels binnen het team. 

- Maak afspraken met de ouders over hun rol bij wedstrijden, trainingen, etc. 

- Informeer ouders/spelers aan het begin van het seizoen. 
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- Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit en spreek anderen hier op 

aan. 

- Zorg dat na gebruik de kleedkamer netjes achterblijft. 

- Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter. 

- Gebruik passend taalgebruik. 

- Winnen en verliezen zijn een onderdeel van het spel. 

- Vertegenwoordig DOVO op een waardige manier. 

- Creëer een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en zich kan ontplooien. 

 

 

 Scheidsrechters / wedstrijdleiders 
- Pas de regels toe volgens de KNVB-richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de 

wedstrijd 

-  Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen.  

- Geen woorden maar daden. Je eigen gedrag dient altijd sportief te zijn. 

- Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.  

- Beoordeel opzettelijk, goed getimed "foul play" als onsportief. 

 

 Toeschouwers 

 

- Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De 

jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters. 

- Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres 

van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.  

- Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam. 

- Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 

- Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.  

- Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders. 

- Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

 

Naast gedragsregels voor specifieke doelgroepen gelden voor iedere gebruiker nog de volgende 

gedragsregels ten aanzien van de kleedkamers en het sportcomplex. 

 

Gedragsregels ten aanzien van de kleedkamers 

 

Met betrekking tot het gebruik van kleedkamers gelden voor en na de trainingen en wedstrijden, thuis en 

uit, de volgende gedragsregels: 

 

- Schoenen worden eerst schoongemaakt op de borstels voor de ingang van de kleedkamers. 

- Kleedkamers mogen alleen worden betreden na toestemming van de trainer/leider 

- Trainers/leiders houden toezicht tijdens het gebruik van de kleedkamers 

- De kleedkamer wordt na gebruik netjes achtergelaten 

- Gebruik de sanitaire voorzieningen zoals je deze thuis ook gebruikt 

- Afval wordt in de daarvoor bestemde prullenbakken gegooid en niet in de kleedkamer 

achtergelaten 

 

 

Gedragsregels ten aanzien van het sportcomplex 

 

- Fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst 

- Auto’s worden op het parkeerterrein geparkeerd en uitsluitend in de parkeervakken. 
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- Automobilisten rijden stapvoets op het parkeerterrein. 

- Tijdens de wedstrijden blijft het publiek achter de reclameborden 

- Spelers, leiders en trainers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gebruik en het opruimen 

van de gebruikte materialen 

- Iedereen ruimt zijn eigen rommel/afval op in de daarvoor bestemde prullenbakken 

- Glaswerk blijft binnen 

- Het is verboden te roken in de gebouwen, zoals kantine en kleedkamers 

- Drugsgebruik is verboden op het volledige sportcomplex 

- Alcohol mag uitsluitend in de kantine én het aangrenzende terras worden gedronken door 

personen vanaf 16 jaar (per 01-01-2014 zal dit 18 jaar zijn!) 

- De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden 

Waar gelden de regels van de gedragscode? 

Alle 1500 leden maken samen DOVO. Elk lid draagt dus bij aan het imago van DOVO. Bovenstaande 

regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, 

teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten. De regels van de gedragscode gelden ook voor 

uitingen op openbare internetfora (bv gastenboeken) en social media. 

 


