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Waarom afspraken over normen en waarden? 

Op en rondom de voetbalvelden komen helaas steeds meer zaken voor die het voetbalspel 

eerder kwaad dan goed doen. Menigeen spreekt over een verloedering, over een toenemend 

gebrek aan fatsoen, over een vervaging van normen en waarden. Dikwijls wordt de negatieve 

ontwikkeling afgedaan met de opmerking dat de “voetballerij een afspiegeling is van de maat- 

schappij”. Het lijkt er op dat sommigen met die dooddoener een vorm van begrip vragen voor 

de ongewenste gang van zaken bij de club. Zo van: “Het gebeurt overal, dus ook bij ons”. 

Maar wij hebben het juist voor een groot gedeelte zelf in de hand of leden en niet-leden zich 

goed gedragen. Iedereen heeft te maken met normen en waarden. Ook fair play gaat ons 

allemaal aan. Hoe gaan wij met elkaar om? Welke spelregels hanteren wij binnen en buiten het 

veld? 

Normen en waarden. Je hoort er vaak over praten, maar voor velen is het lang niet altijd 

duidelijk wat we er precies mee bedoelen. En nog belangrijker: hoe vertaal je die normen en 

waarden naar de dagelijkse voetbalpraktijk bij de club?  

Wat zijn eigenlijk normen en waarden? 

Norm: een gedragsregel waaraan iemand zich hoort te houden wanneer hij met anderen 

omgaat. 

Waarde: een principe dat mensen zó belangrijk vinden dat ze het willen nastreven. Zo’n 

principe geldt als een richtsnoer voor hun handelingen. 

En wat is precies fair play? 

Het beginsel “fair play” betekent dat wij een aantal afspraken hanteren die als doel hebben de 

sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Eigenlijk gaat het om 

een gedragscode. Iedereen weet dankzij die code op welke manier wij samen aan sport willen 

doen. En gaan we allemaal bewust om met de onderlinge afspraken en regels, dan kan de 

sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk zijn. Niet alleen de afzonderlijke sporter moet de 

regels naleven, het is ook zak dat wij elkaar – blijven – stimuleren dat te doen. 

DWO heeft in het verleden een goede reputatie opgebouwd. De Algemene 

Ledenvergadering en het Bestuur hebben besloten dat we die reputatie willen behouden! En 

alleen met een gezamenlijke inspanning kunnen we dit bereiken. En dat niet alleen als leden 

van sv DWO, maar ook als leden van de KNVB! 

In deze brochure is opgeschreven wat de normen en waarden en wat de daarbij behorende 

spelregels zijn binnen sv DWO. We vragen alle leden en, voor de jeugd, de ouders van leden, 

hiervan goed kennis te nemen. Dat betekent niet dat het vrijblijvend is! We houden de leden en 

bezoekers van het terrein aan deze normen en waarden. Natuurlijk zullen we, voordat we 

binnen de vereniging straffen of andere maatregelen overwegen bij overtredingen van onze 

normen en waarden, beginnen met een goed gesprek met de betrokkenen. Bij herhaaldelijke 

of ernstige overtredingen kunnen maatregelen echter niet uitblijven. Zie hiervoor het hoofd- 

stukje handhaving en sancties aan het eind van deze brochure.  Daarom! 
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W A T  W I L L E N  W E  B I J  D W O ?  

Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die 

meehelpt (een functie bekleedt) in de vereniging: allemaal moeten we plezier kunnen 

beleven aan het voetbal. 

Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, 

maar ook hoe je omgaat met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, 

scheidsrechters, gasten en bezoekers. 

 
Dat we met elkaar afspreken, dat we met respect met elkaar, met onze tegenstanders, 

scheidsrechters en begeleiding omgaan. Niet alleen de spelers, maar ook de begeleiding, 

supporters en ouders moeten zich zelf en anderen aan deze afspraken houden. Iedereen 

binnen de voetbalwereld heeft te maken met normen en waarden. Hoe gaan we met 

elkaar om? Welke spelregels hanteren we binnen en buiten het veld? Hoe proberen wij 

problemen binnen de club op te lossen? s.v. DWO wil duidelijk maken hoe wij bij de club met 

elkaar en anderen wensen om te gaan. Door middel van gedragsregels beschrijven wij 

waaraan wij ons binnen DWO dienen te hou- den wanneer wij met anderen omgaan. 

Vaak zijn we ons nauwelijks bewust dat we normen en waarden hanteren. Hierdoor 

ontstaat vaak verschil in opvatting over wat nog wel, en wat niet meer aanvaardbaar is. 

Wat thuis mag, mag niet altijd ook op voetbal/school/werk of omgekeerd. Het komt nogal 

eens voor dat kinderen zich stipt aan de regels moeten houden, terwijl volwassenen deze 

kennelijk naar believen met voeten mogen treden. Daarom willen wij bij DWO dat het voor 

iedereen duidelijk is welke regels we hanteren. Gedurende het gehele seizoen kijken we hoe 

de verderop gegeven spelregels werken. En als dat nodig is passen we de regels aan. 

 
s.v. DWO sluit daarbij nauw aan bij de KNVB actie “Wat doe jij om voetbal leuk te houden?” 

Daarbij hanteert de KNVB de volgende regels: 

 

 
1. Winnen maar niet ten koste van alles 

Zorg zelf voor een sportief verloop van de wed- strijd en respecteer 

(assistent)scheidsrechter, medespelers, tegenstanders, begeleiding en publiek) 

 

2. Zonder scheidsrechter geen wedstrijd.  

Ken de spelregels en accepteer een beslissing van de scheidsrechter 

 

3. Je gaat toch voor je plezier voetballen?! 

 

4. Weten wat er gezegd wordt tijdens de wedstrijd. (Nederlands is de voertaal) 

 

5. Sta je niet opgesteld ga dan niet het speelveld op 
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C O M M I S S I E  N O R M E N  E N  W A A R D E N  

In de volgende hoofdstukken vindt u per (leeftijds)groep van deelnemers of functionarissen 

spelregels waaraan de desbetreffende groepen of functionarissen zich moeten houden. 

Welke functionarissen betrokken zijn bij de handhaving van de spelregels en welke sancties 

bij overtreding van de normen en waarden kunnen worden opgelegd staat in de paragrafen 

aan het eind van deze brochure beschreven. 

Het hanteren van normen en waarden heeft alleen zin als deze normen en waarden 

consequent worden gehandhaafd ongeacht om wie het gaat. Maar het is ook van groot 

belang dat tijdig signalen van het niet naleven van de normen en waarden binnen de 

vereniging worden doorgegeven aan de desbetreffende functionarissen of commissies. En 

dat actie wordt onder- nomen. Signalen en acties moeten ook op schrift worden gezet 

zodat achteraf, dan wel in het verdere verloop van een zaak, duidelijk is wat er zich heeft 

afgespeeld en hoe het is aangepakt.  Deze aanpak van normen en waarden is nieuw en 

moet ongewenst gedrag terugdringen en uiteindelijk voorkomen. 

Wij rekenen erop dat iedereen deze aanpak ondersteunt. Niet alleen het komende 

voetbalseizoen maar ook daarna. Eigenlijk is sprake van een levenslange afspraak tussen de 

leden en de vereniging. Dat betekent ook dat regelmatig aandacht voor het onderwerp 

normen en waarden zal worden gevraagd. Niet alleen in officiële mededelingen maar ook 

in vergaderingen en bijeenkomsten met bijvoorbeeld leiders of ouders. Maar ook dat moet 

worden toegezien op een uniforme uit- leg van de regels en als dat nodig is, een gelijke 

bestraffing. 

 

Daarom wordt een commissie Normen en Waarden ingesteld, deze commissie heeft als taak: 

 

1. Toezicht houden op de uitvoering van de afspraken over de normen en waarden, 

en in het bijzonder de uniforme uitvoering (gelijke monniken, gelijke kappen; 

harmonisering van sancties). 

 

2. Ondersteuning en advisering van de ‘handhavers’. Dit betreft zowel de uitvoering, 

als de ‘zwaarte’ van de sancties en de rapportering. 

 

3. Evaluatie van de binnen DWO gehanteerde normen en waarden. 

 

4. Advisering over aanpassing, aanvulling of verscherping van de normen en 

waarden en de spelregels aan het Algemeen Bestuur respectievelijk de Algemene 

Ledenvergadering. 

 

In de Commissie hebben tenminste de volgende personen zitting: de Jeugdvoorzitter of 

vertegenwoordiger daarvan, een coördinator van de senioren, een vertegenwoordiger van 

de leiders, een seniorenaanvoerder, iemand van of namens het Algemeen Bestuur en een lid 

van de tuchtcommissie. 
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Wat zijn nu onze normen en waarden en welke spelregels hanteren we? Hieronder vindt u de 

spelregels voor de verschillende groeperingen binnen de vereniging. Leiders/trainers, jeugd, 

senioren en ouders/supporters. 

 

 

 

Leider / trainer1 
 

1. Maakt contact met de leider en/of trainer van de tegenpartij, ontvangt de tegen- 

stander. 

2. Stelt zich positief op tegenover spelers en tegenstanders voor en na de 

wedstrijd 

3. Stimuleert spelers op een positieve wijze, let op zijn/haar woorden. 

4. Accepteert de beslissing van de scheidsrechter en ondersteunt de scheidsrechter 

5. Bespreekt normen en waarden met het team en met de ouders 

6. Meld schade/vernielingen aan eigendommen van s.v. DWO of van de 

tegenstander bij de commissie van dienst. 

7. Spreekt mede leiders en/of trainers en de ouders, aan op normen en waarden 

8. Spreekt spelers aan op normen en waarden, en wijst zo nodig op maatregelen 

 

 

Houdt er toezicht op dat: 

1. Het team op de afgesproken tijd aanwezig is voor de wedstrijd en training of op de 

plek van afspreken bij een uitwedstrijd. 

2. Het team na de wedstrijd bij elkaar blijft voor nabesprekingen of dat spelers zich 

afmelden. 

3. Er gedoucht wordt na de wedstrijd. 

4. De kleedkamer schoon en onbeschadigd achtergelaten wordt. 

5. Dat iedereen van andermans spullen afblijft. 

6. Iedereen een juist DWO-tenue draagt. Scheenbeschermers zijn verplicht, ook 

tijdens de training. 

7. Tijdens wedstrijden en trainingen is Nederlands is de voertaal. 

8. De spelers contact met de tegenstanders maken voor en na de wedstrijd, ze 

elkaar gedag zeggen of na afloop een hand geven. 

9. De spelers zich neerleggen bij een beslissing van de scheidsrechter, ook als ze het 

niet eens zijn met deze beslissing. 

10. De spelers zich sportief gedragen in en buiten het veld. Pesten, ruzies en 

vechtpartijen worden niet geaccepteerd 

11. De spelers respect hebben voor elkaar, voor de tegenstander, voor de 

scheidsrechter en voor iedereen om het veld. 

12.  Er geen scheldwoorden worden gebruikt op het verenigingsterrein. Dus niet in 

het veld, buiten het veld, in de kleedkamers en in de kantine. 

13. Er mee wordt gedaan aan activiteiten en evenementen van de vereniging. 

14. Er wordt geholpen met het verzamelen en opruimen van materiaal. 

 

 

 
 

 

1 
Lees voor trainer ook trainer/coach en als het een senioren team betreft, zonder leider of trainer, gelden deze 

spelregels voor de aanvoerder 
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Jeugd  
MO17, MO 15 

JO19, JO17, JO15 
 

1. Wees op de afgesproken tijd aanwezig voor de wedstrijd en training of op de 

plek van afspreken bij een uitwedstrijd. 

2. Als je niet kunt trainen of spelen, zorg dan dat je trainer of leider op tijd hiervan op 

de hoogte wordt gebracht. Het liefst een dag van tevoren. 

3. Blijf bij het team na de wedstrijd voor nabesprekingen of als je direct wegmoet, meld 

je van tevoren af 

4. Douchen na de wedstrijd is verplicht. 

5. Laat de kleedkamer schoon en onbeschadigd achter. 

6. Blijf van andermans spullen af. Bij diefstal volgen altijd maatregelen en kan ook 

aangifte worden gedaan bij de politie. 

7. Zorg voor een juist D.W.O. tenue, inclusief scheenbeschermers. 

8. We willen weten wat er gezegd wordt tijdens wedstrijden en trainingen. 

Nederlands is de voertaal. 

9. Maak positief contact met de tegenstander voor en na de wedstrijd. Zeg elkaar 

gedag of geef elkaar na afloop een hand. 

10. Leg je neer bij een beslissing van de scheidsrechter, ook als je het niet eens bent 

met deze beslissing. 

11. Gedraag je sportief in en buiten het veld. Vechtpartijen en ruzies worden niet 

geaccepteerd. 

12. Toon respect voor elkaar, voor de tegenstander, voor de scheidsrechter en voor 

iedereen om het veld. 

13. Respecteer de beslissingen van de leider en/of de trainer. 

14. Gebruik geen scheldwoorden op het verenigingsterrein. Dus niet in het veld, 

buiten het veld, in de kleedkamers en in de kantine. 

15. Gebruik geen alcohol en geen (soft) drugs voor, tijdens en na de wedstrijd. 

16. Rook niet op het veld tijdens trainingen en wedstrijddagen. 

17. Doe mee aan activiteiten en evenementen van de vereniging. 

18. Doe vrijwilligerswerk binnen de vereniging. 

19. Help de trainers met het verzamelen en opruimen van materiaal. 

20. Spreek elkaar aan op slecht gedrag en op overtredingen van de normen en 

waarden die gelden binnen de vereniging. 

 
. 
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Jeugd 

JO7, JO8 JO9, JO11 , JO12 en JO13 
 

1. Wees op de afgesproken tijd aanwezig voor de wedstrijd en training of op de plek 

van afspreken bij een uitwedstrijd. 

2. Als je niet kunt trainen of spelen, zorg dan dat je trainer of leider op tijd hiervan op 

de hoogte wordt gebracht. Het liefst een dag van tevoren. 

3. Blijf bij het team na de wedstrijd voor nabesprekingen of als je direct wegmoet, 

meld je van tevoren af. 

4. Douchen na de wedstrijd is verplicht 

5. Laat de kleedkamer schoon en onbeschadigd achter. 

6. Blijf van andermans spullen af. Bij diefstal volgen altijd maatregelen en kan ook 

aangifte worden gedaan bij de politie. 

7. Zorg voor een juist DWO-tenue. Scheenbeschermers zijn verplicht, ook tijdens de 

training. 

8. We willen weten wat er gezegd wordt tijdens wedstrijden en trainingen. 

Nederlands is de voertaal. 

9. Maak contact met de tegenstander voor en na de wedstrijd. Zeg elkaar gedag 

of geef elkaar na afloop een hand. 

10. Leg je neer bij een beslissing van de scheidsrechter, ook als je het niet eens bent 

met deze beslissing. 

11. Gedraag je sportief in en buiten het veld. Pesten, ruzies en vechtpartijen worden 

niet geaccepteerd. 

12. Toon respect voor elkaar, voor de tegenstander, voor de scheidsrechter en voor 

ieder een om het veld. 

13. Respecteer de beslissingen van de leider en/of de trainer. 

14. Gebruik geen scheldwoorden op het verenigingsterrein. Dus niet in het veld, buiten 

het veld, in de kleedkamers en in de kantine. 

15. Doe mee aan activiteiten en evenementen van de vereniging. 

16. Help de trainers met het verzamelen en opruimen van materiaal. 

17. Help elkaar te herinneren aan deze afspraken als de ander het even vergeten is. 

 

 
 

. 
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Senioren 
Dames en heren 
 

1. Wees op de afgesproken tijd aanwezig voor de wedstrijd en training of op de plek 

van afspreken bij een uitwedstrijd. 

2. Als je niet kunt trainen of spelen, zorg dan dat je trainer of leider op tijd hiervan op 

de hoogte wordt gebracht. Het liefst een dag van tevoren. 

3. Blijf bij het team na de wedstrijd voor nabesprekingen of als je direct wegmoet, 

meld je van tevoren af. 

4. Laat de kleedkamer schoon en onbeschadigd achter. 

5. Blijf van andermans spullen af. Bij diefstal volgen altijd maatregelen en kan ook 

aangifte worden gedaan bij de politie. 

6. Zorg voor een juist DWO-tenue, inclusief scheenbeschermers. 

7. We willen weten wat er gezegd wordt tijdens wedstrijden en trainingen. 

Nederlands is de voertaal. 

8. Maak positief contact met de tegenstander voor en na de wedstrijd. 

9. Leg je neer bij een beslissing van de scheidsrechter. 

10. Gedraag je sportief in en buiten het veld. Vechtpartijen en ruzies worden niet 

geaccepteerd. 

11. Toon respect voor elkaar, voor de tegenstander, voor de scheidsrechter en voor 

iedereen om het veld. 

12. Respecteer de beslissingen van de leider, aanvoerder en/of de trainer. 

13. Gebruik geen scheldwoorden op het verenigingsterrein. Dus niet in het veld, buiten 

het veld, in de kleedkamers en in de kantine. 

14. Geen gebruik van alcohol en (soft)drugs voor of na een wedstrijd en in de 

kleedkamers bij een uitwedstrijd en in géén geval op het DWO-terrein. 

Gebruik alcohol alleen in en om de kantine. 

15. Rook niet in kleedkamers, op het veld tijdens trainingen en wedstrijddagen. 

16. Doe vrijwilligerswerk binnen de vereniging. 

17. Help de trainers met het verzamelen en opruimen van materiaal. 

18. Spreek elkaar aan op slecht gedrag en op overtreden van de normen en waarden 

die gelden binnen de vereniging 

 

. 



 

Ouders / supporters 
 

 

1. Zorg dat je kind (-eren) op tijd aanwezig is / zijn bij een wedstrijd en bij de training. 

2. De ouders moeten zorgen en zijn dus verantwoordelijk voor het vervoer van de 

spelers naar het veld van de tegenpartij. In principe wordt bij DWO verzameld. De 

trainer en begeleider kunnen beslissen te verzamelen bij de tegenpartij of elders. 

3. Wees betrokken door supporter te zijn. 

4. Begeleid je kind (-eren) voor en na de wedstrijd of training of zorg voor 

begeleiding: DWO is geen crèche of kinderopvang. 

5. De ouders dienen buiten de afrastering van het veld te blijven; daar waar geen 

afrastering is, buiten de lijnen. 

6. Gedraag je rustig en positief als bezoeker van wedstrijden. Stimuleer de kinderen 

tijdens de wedstrijd in positieve zin, let op je woorden. 

7. Geef geen commentaar op de tegenpartij of hun supporters. 

8. Respecteer beslissingen van de scheidsrechter, de besluiten van de leider of 

trainer. Discussieer op de juiste plaats en met de juiste mensen. 

9. Na afloop van de wedstrijd een sportieve houding naar spelers, scheidsrechter en 

andere ouders. 

10. De ouders mogen voor, tijdens de rust, en na de wedstrijd niet in de kleedkamers 

komen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de MiniF en F. In overleg met de 

trainer/begeleider kunnen er afspraken gemaakt worden voor de E. 

11. De ouders hebben als eerste aanspreekpunt de trainer of begeleider van het 

team. Wanneer ouders het gevoel hebben onvoldoende te zijn gehoord door 

trainer c.q. begeleider is de betreffende coördinator het volgende station. 

12. Lever een bijdrage aan vrijwilligerswerk binnen de vereniging. 

13. Wees een goed voorbeeld voor de kinderen en spreek elkaar aan op waarden 

en normen. 
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Handhaving en sancties 

Het hanteren van normen en waarden heeft alleen zin als deze normen en waarden ook 

consequent worden gehandhaafd, ongeacht de persoon of het team in kwestie. De vereniging 

doet dan ook een beroep op al haar leden, teambegeleiding, supporters en ouders/familie om 

overtredingen en ongewenst gedrag te corrigeren en in ieder geval te signaleren. 

 

Handhaving 
 

De handhaving van normen en waarden vindt binnen DWO als volgt plaats: 

1. Trainers (wat betreft trainingen) en leiders/teambegeleiding (wat betreft 

wedstrijden): bij herhaald overtreden van de spelregels. Als een seniorenteam niet 

over een leider/trainer beschikt is de aanvoerder verantwoordelijk voor 

handhaving van waar- den en normen en signalering/rapportering. 

2. Bestuursniveau 

 Bij de Jeugdafdeling treedt de Jeugdcommissie bij herhaald overtreden van 

regels op. In eerste instantie melding bij de coördinator en vervolgens bij 

jeugd- voorzitter/secretaris. 

 Bij de seniorenafdelingen is daartoe een coördinator door de afdelingen 

zelf aangewezen. 

3. Tuchtcommissie. 

 Voor de Jeugdafdeling geldt dat ernstige zaken door het Jeugdbestuur 

kunnen worden aangedragen voor behandeling. 

 Voor de seniorenafdelingen heeft de Tuchtcommissie bij zeer uitzonderlijke 

ernstige vergrijpen of ongeregeldheden een adviserende rol richting 

Algemeen Bestuur. 

 Spelers/speelsters en teambegeleiding zijn verplicht gehoor te geven aan 

een oproep om te verschijnen voor een hoorzitting. 

4. Het Algemeen Bestuur treedt op bij overtredingen door leiders, trainers, senioren, 

ouders en/of supporters of als één van de onder 1, 2 of 3 genoemde organen een 

voordracht doen voor een schorsing van meer dan één maand of royement. 

5. De ALV beslist volgens de Statuten van de vereniging over royement op 

voordracht van het Algemeen Bestuur. 

 
Op een beslissing kan in beroep worden gegaan. In geval van een beslissing door 1 bij 2, van 2 

en 3 bij 4. 

Door een beroep wordt de strafmaatregel in principe niet opgeschort. Er is immers een regel 

overtreden. De hoogte/zwaarte van de strafoplegging is voor beroep vatbaar. Alleen als er ge- 

rede twijfel is over de gesignaleerde feiten zelf, kan men het Algemeen Bestuur vragen de 

uitvoering van de strafmaatregel op te schorten. 

 

Bij overtredingen van KNVB-regels of ernstige vergrijpen (bijvoorbeeld agressief gedrag of 

vechtpartijen) zal voor de jeugd de Tuchtcommissie een rol spelen. 

 

Van groot belang is een tijdig signaleren en aankaarten van overtredingen van de spelregels. 

Daartoe is een meldingsformulier Normen en waarden ontwikkeld (incidentenformulier). 

Het voordeel van een dergelijk formulier is dat een voorval op schrift komen. Op dit formulier 

wordt ook vermeld wat er aan gedaan is. Hierdoor kan het verloop van een zaak ook door de 

‘hogere beslissers’ beter worden gevolgd 
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Sancties 

Voor overtredingen van de spelregels van de KNVB zijn de bepalingen van de KNVB op dat 

gebied richtinggevend. De Tuchtcommissie zal deze voor de Jeugdafdeling en in haar 

advisering aan het Algemeen Bestuur over seniorenzaken onverkort hanteren. 

Dat betekent dat overtredingen van de normen en waarden die overeenkomen met KNVB-

bepalingen op een zelfde wijze zullen worden bestraft. Alleen de omstandigheden van het voor- 

val (daarvoor is een hoorzitting) bepalen of de onderste dan wel bovenste grens (of daartussen 

in) van de KNVB-strafmaat zal worden gehanteerd. 

 

Voor de overige ernstige en/of herhaaldelijke overtredingen van de normen en waarden door 

spelers worden de volgende strafmaatregelen ingevoerd: 

 Trainers/leiders (eventueel aanvoerder bij seniorenteam): een speler schorsen voor één 

training of voor één wedstrijd, met daaraan gekoppeld de verplichting het voorval te 

melden aan de coördinator of een andere aangewezen persoon. 

 De coördinator in overleg met eerst hogere (bij de jeugd is dat de Jeugdvoorzitter/ 

jeugdsecretaris): een speler tot maximaal één maand schorsen van deelname aan 

trainingen en/of wedstrijden. 

 Het Algemeen Bestuur: een speler tot maximaal één jaar schorsen van deelname aan 

trainingen en/of wedstrijden. 

 

 

Voor de overige ernstige en/of herhaaldelijke overtredingen van de normen en waarden door 

trainers/leiders geldt het volgende: 

 de coördinator in overleg met eerst hogere (bij de jeugd is dat de Jeugdvoorzitter/ 

jeugdsecretaris): een trainer of leider voor maximaal één maand schorsen van zijn/haar 

functie. 

 Het Algemeen Bestuur: een trainer of leider voor maximaal één jaar schorsen van zijn/haar 

functie. 

 

Voor de overige ernstige en/of herhaaldelijke overtredingen van de normen en waarden door 

ouders/supporters geldt het volgende: 

 De coördinator in overleg met eerst hogere (bij de jeugd is dat de 

Jeugdvoorzitter/jeugdsecretaris): een ouder/supporter voor maximaal één maand de 

toegang tot de velden en zo nodig de toegang tot de kantine ontzeggen. 

 Het Algemeen Bestuur: een ouder/toeschouwer voor maximaal één jaar de toegang tot de 

velden en zo nodig de toegang tot de kantine ontzeggen. Daarbij dient het besluit te 

worden genomen welke consequentie daaraan wordt verbonden voor het lidmaatschap 

aan een familielid in het bijzonder een jeugdlid. 

 


