
ESA Gedragscode

1.  Spelen we sportief met elkaar  
   én tegen  elkaar. 

2.  Zien we het positieve in de  
   ander. 

3.  Is iedereen uniek en laten we  
   ieder in zijn waarde.

4.  Weten we dat een gesprek  
   helpt en geweld niets oplost.

5.  Helpen we elkaar waar dat  
   nodig is.

6.  Blijven we van de spullen van  
   een ander af, ruimen we onze materialen op en houden het club 
   gebouw schoon.

7.  Gaan we respectvol met elkaar om en spreken Nederlands.

8.  Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden,  
   pesten, roddelen, discriminatie en ander agressief gedrag. 

9.  Drinken we alcoholvrije drankjes tijdens trainingen en  
   wedstrijden. Bezitten of gebruiken we geen drugs of wapens.

10.  Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar  
   aan op deze gedragsregels

Overtredingen van gedragsregels kunnen leiden tot sancties

Bij ESA 

Samen voor sportiviteit en een velige club
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Communicatie 
 
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Van groot 
belang is om de gedragscode op verschillende manieren onder de 
aandacht te brengen door middel van communicatie. 
Samen praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo be-
langrijk. Iedere maand zal ESA van een gedragsregel een thema maken.  
Dit thema zal herkenbaar binnen het sportcomplex worden gecom-
municeerd.  
De ESA gedragscode wordt ook gepubliceerd op de ESA-website:  
www.esa-rijkerswoerd.nl.

Regels voor kaderleden (leiders, trainers
 • Je hebt een voorbeeld- 

  functie binnen ESA en handelt  
 als zodanig. 

 • Je bent op tijd aanwezig voor 
 het uitoefenen van je functie. 

 • Je rapporteert wangedrag of 
 andere problemen aan de  
 commissie handhaving   
 waarden en normen. In geval  
 van jeugd tevens aan de  
 ouders. 

 • Je neemt deel aan de verschil 
 lende overlegvormen die  
 binnen de vereniging worden  
 georganiseerd, waarbij jouw   
 aanwezigheid gewenst is.

 • Je verzorgt de opstelling en het  
 coachen tijdens de wedstrijden. 

 • Je bent als laatste gebruiker van  
 een pupillenwedstrijd op halve  
 velden verantwoordelijk voor het opruimen van de pupillendoeltjes. 

 • Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de  kleedkamer en  
 het in bewaring nemen van(kostbare) spullen van de spelers. 

 • Je controleert dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten, laat  
 dit door de spelers alsnog goed doen als dit niet is gedaan.

 • Je zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswed- 
 strijden tot dat alle spelers gereed zijn.

 • Je ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met  
 de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding. 

 • Je bent verantwoordelijk voor het materiaal.  

 • Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij  
 uitwedstrijden. 

 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijd- 
 formulier. 
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Algemeen 
 
Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving 
binnen ESA, zoals de Statuten en het  
Huishoudeijk Reglement en is van toepassing op alle leden, vrijwilligers 
en stagiaires van ESA. 
Iedereen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken is wordt 
geacht zich aan deze gedragscode te houden. Van de ouders en 
verzorgers van jeugdleden wordt verwacht dat zij de regels met hun 
kind(eren) doornemen en mede zorgdragen voor naleving ervan.  
 
Doel 
 
Met het opstellen van deze gedragscode wil ESA aangeven welk 
gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, sta-
giaires en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigings-
activiteiten. 
Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen 
-van jong tot oud -zich veilig en prettig binnen ons sportcomplex kan 
bewegen.

Aanvullende regels voor jeugdleden
1. Afspraken nakomen.

2. Besluiten accepteren

3. Tegenstanders na de wedstrijd een  
  hand geven.

4. Bij verhindering afmelden.

Speciale activiteiten 
 
Voorafgaand aan speciale (jeugd) activiteiten wordt door de leiding 
kenbaar gemaakt wat het begin- en eindtijdstip is. Bij de pupillen wordt 
dit aan de ouders / verzorgers gemeld. ESA voelt zich verantwoordelijk 
voor een goed verloop van de activiteiten, maar kan geen verant-
woordelijkheid dragen voor gebeurtenissen die buiten de gemelde 
tijdstippen vallen.  
De spelers c.q. de ouders / verzorgers van jeugdspelers dienen hun 
eigen verantwoordelijkheid te nemen.



Senioren
 
Senioren dienen zich bewust te zijn van hun 
voorbeeldfunctie. Kinderen kijken vaak toe en 
kopiëren veelal onbewust het gedrag van hun 
voorbeelden.
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Senioren proberen een voorbeeld te zijn voor de jeugd

Ouders en verzorgers
 
Ouders/verzorgers zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste 
voorbeeld. Hoe beter ouders/verzorgers zich aan afspraken over gedrag 
houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. 
Daarom staan hieronder de belangrijke regels die van toepassing zijn 
voor ouders/verzorgers van jeugdleden.
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Algemene regels voor het sportcomplex  
Rijkerswoerd

 • Roken is uitsluitend toegestaan in de rokerskamer vanaf 18 jaar. 

 • Rommel die we maken ruimen we zelf op, d.w.z. glazen inleveren bij  
 de bar, afval  in de vuilnisbakken, geen peuken en andere rommel  
 op de vloer etc. 

 • Er wordt geen glas -en aardewerk mee naar buiten genomen. Op het  
 terras zitten  is geen probleem, maar breng dan wel de glazen /  
 kopjes terug naar de bar. 

 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen.

 • In de kantine gekochte alcoholhoudende drank mag alleen in de  
 kantine of op het terras worden gedronken. 

 • Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan:  
 -  Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van  
  de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.  
 -  Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.  
 -  Jeugd jonger dan 16 jaar.

 • Velden zijn geen oversteekplaats. Loop dus rond het veld als je wilt  
 oversteken. 

 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd. 

 • Fietsen en brommers worden in / bij de fietsenstalling geplaatst. 

 • Auto’s worden geparkeerd op het parkeerterrein in de daarvoor  
 bestemde parkeervakken. 

 • De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid  
 (zoals ambulance verkeer) vrijgehouden. 

 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcentrum. Op het  
 terrein van het sportcentrum wordt stapvoets gereden. 

 • Vermijd bij het verlaten van het sportcomplex geluidsoverlast. 
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Strafmaatregelen

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Het 
bestuur van ESA gaat er van uit dat iedereen zich volgens de regels 
gedraagt. 
In eerste instantie is het ter beoordeling van de begeleiding van een 
team om te bepalen of een overtreding kan worden afgedaan met pas-
sende maatregelen in de sfeer van disciplinaire maatregelen binnen de 
sportbegeleiding of dat de zaak wordt overgedragen aan De Commis-
sie Handhaving Waarden en Normen.
(De Commissie H.W&N.).
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd opgelegd. 

Sancties:
De Commissie H.W&N is krachtens de ESA Verenigingstatuten, artikel 6, 
bevoegd tot oplegging van een disciplinaire straf en/of schadevergoe-
ding aan leden. 

Sancties kunnen bestaan uit:
•  Berisping
•  Taakstraf*
•  Schadevergoeding
•  Uitsluiting van deelname aan training
•  Schorsing
•  Ontzetting (tijdelijke) uit functie
•  Ontzegging tot het betreden van het sportcomplex 
•  Royement** (ontzetting uit het lidmaatschap)

* Taakstraffen kunnen zijn: Schoonmaken van kleedkamers, kantine of reclameborden. Het 
deelnemen aan kantinedienst, afvalruimen rond de velden, fluiten van wedstrijden etc.

**Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de ESA statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. 
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Regels voor ouders en verzorgers
1.  Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de  
   ouder/verzorger van toepassing. 

2.  U blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken (op half veld aan de  
   zijkant van de vaste doelen gaan staan). 

3.  U onthoudt zich van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten,  
   roddelen, discriminatie en andere vormen van agressie. 

4.  ESA heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond  
   een team.   
   Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de  
   organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding na de  
   training of na de wedstrijd maar nooit op het veld. Komt u er  
   samen niet uit, neem dan contact op met groepscoördinator. 

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

6.  U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor  
   training en wedstrijd. 

7.  U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een  
    training of wedstrijd. 

8.  U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in  
   de tas zitten: kleding,  voetbalschoenen, scheenbeschermers,  
   douchespullen. 

9.  U voldoet de contributie via automatische incasso. 

10.  Stimuleer uw kinderen tot meedoen van activiteiten en  
   even ementen. 

11.  Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter  
   te zijn. 

12.  Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie). 

13.  Respecteer besluiten van de scheidsrechters. 

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

15.  Doe naar vermogen vrijwilligerswerk


