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INLEIDING 
 

SV Epe is een voetbalclub die 
bieden om te kunnen voetballen in 
van een duidelijke missie en visie een eenheid
resultaat hebben dat iedereen 
 

Als missie heeft SV Epe in haar beleidsplan opgenomen 
in te stellen. Die commissie ondersteunt het bestuur bij het verwezenlijken van de ambitie dat
de inwoners van Epe en omgeving
beleven. De vereniging wil alle leden de mogelijkheid
ontwikkelen op het eigen niveau.
 

Als bestuur hebben we te maken met
maar willen we dit niet als een onbeïnvloedbaar gegeven accepteren. Bestuurlijke 
verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat we binnen 
omgaan met elkaar nader vaststellen, elkaar hierover informeren, er afspraken over maken, 
en in het geval dat deze afspraken niet worden nagekomen
 
Het opleggen en uitvoeren van 
bestuur staan wij voor een club waarin sportiviteit en respect gebaseerd zijn op een open, 
directe en eerlijke communicatie.
 
Als belanghebbende binnen SV Epe
en waarden hierbij aan. Samen met alle spelers, ouders, trainers en leiders willen wij ons 
inzetten voor een geweldige voetbalvereniging, waar iedereen zich thuis voelt, waar we 
elkaar met respect bejegenen en bezig zijn om de club voor
 
Wij rekenen op een ieders begrip en steun.
 
Namens het bestuur van SV Epe
 

De voorzitter 
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is een voetbalclub die er is om de inwoners van Epe en omgeving 
bieden om te kunnen voetballen in Epe. Het bestuur van de vereniging tracht aan de

en visie een eenheid binnen de vereniging te creëren. 
resultaat hebben dat iedereen dezelfde richting in wil slaan. 

in haar beleidsplan opgenomen een normen en waardencommissie
llen. Die commissie ondersteunt het bestuur bij het verwezenlijken van de ambitie dat

en omgeving het voetbal met plezier en respect naar elkaar kunnen 
beleven. De vereniging wil alle leden de mogelijkheid bieden om zich op voetbalgebie
ontwikkelen op het eigen niveau. 

te maken met veranderende normen en waarden in de maatschappij, 
willen we dit niet als een onbeïnvloedbaar gegeven accepteren. Bestuurlijke 

brengt met zich mee dat we binnen SV Epe de gewenste manier van 
nader vaststellen, elkaar hierover informeren, er afspraken over maken, 

afspraken niet worden nagekomen sanctioneren. 

Het opleggen en uitvoeren van sancties is, wat het bestuur betreft, een laatste middel. Als 
staan wij voor een club waarin sportiviteit en respect gebaseerd zijn op een open, 

eerlijke communicatie. 

SV Epe biedt het bestuur u dit beleid betreffende
hierbij aan. Samen met alle spelers, ouders, trainers en leiders willen wij ons 

een geweldige voetbalvereniging, waar iedereen zich thuis voelt, waar we 
bejegenen en bezig zijn om de club vooruit te brengen.

ieders begrip en steun. 

SV Epe 

 

en omgeving de mogelijkheid te 
bestuur van de vereniging tracht aan de hand 
binnen de vereniging te creëren. Dat moet als 

een normen en waardencommissie 
llen. Die commissie ondersteunt het bestuur bij het verwezenlijken van de ambitie dat 

plezier en respect naar elkaar kunnen 
bieden om zich op voetbalgebied te 

waarden in de maatschappij, 
willen we dit niet als een onbeïnvloedbaar gegeven accepteren. Bestuurlijke 

de gewenste manier van 
nader vaststellen, elkaar hierover informeren, er afspraken over maken, 

 

sancties is, wat het bestuur betreft, een laatste middel. Als 
staan wij voor een club waarin sportiviteit en respect gebaseerd zijn op een open, 

effende onze normen 
hierbij aan. Samen met alle spelers, ouders, trainers en leiders willen wij ons 

een geweldige voetbalvereniging, waar iedereen zich thuis voelt, waar we 
uit te brengen. 
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SV EPE, EEN WAARDE(N)VOLLE VERENIGING
 

Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen
gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging wordt 
hiermee geconfronteerd. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier voor het voetbal 
verpest, heeft het bestuur van 
gedrag. 
SV Epe wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een
vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht ieders voetbalcapaciteiten en
achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op bas
goede ontwikkelingsmogelijkheden door de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.
 
SV Epe heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging
functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijks
basiswaarden zijn: 
 

PLEZIER 
RESPECT 
EERLIJKHEID 
BETROKKENHEID 
SPORTIVITEIT 
 

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van 
leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilliger
Presteren is wenselijk maar mag nooit ten koste gaan van deze basiswaarden
 

WAT VERSTAAN WE ONDER 
 

• Norm: een gedragsregel waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen; 
ook wel genoemd een concretisering van de waarde.

• Waarde: een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een 
richtlijn voor het handelen. 

• Fair Play: eerlijk spelen.Je speelt volgens de gemaakte afspraken, om de sport die je 
beoefent voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden

 

WAARDERING 
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en
van kantinemedewerker tot commissielid. 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 valle
blijft mensenwerk. 
 

WAAR DRAAIT HET OM?
Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan daarbij
dankzij de goede inzet van de voetballers en andere betrokkenen
wordt daar beoefend zoals het spel 
 

Soms gebeuren er op en rondom de voetbalvelden ook zaken als pesten, discriminatie,
racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. “De voetballerij is een afspiegeling van de
maatschappij” mag dan niet de dooddoener zijn waarmee „begrip
ontwikkelingen. Integendeel! 
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, EEN WAARDE(N)VOLLE VERENIGING 

Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen
voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging wordt 

geconfronteerd. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier voor het voetbal 
het bestuur van SV Epe besloten tot een actieve aanpak van ongewenst 

wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een
vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht ieders voetbalcapaciteiten en
achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op bas
goede ontwikkelingsmogelijkheden door de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging
functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen. Die

eze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van SV Epe
leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, 
Presteren is wenselijk maar mag nooit ten koste gaan van deze basiswaarden

WAT VERSTAAN WE ONDER NORMEN, WAARDEN EN FAIR PLAY?

: een gedragsregel waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen; 
concretisering van de waarde. 

: een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een 
 

e speelt volgens de gemaakte afspraken, om de sport die je 
mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en
van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze 

eelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de 
die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje 

is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje valle

WAAR DRAAIT HET OM? 
Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan daarbij

goede inzet van de voetballers en andere betrokkenen– naar behoren. Sport 
zoals het spel bedoeld is. 

Soms gebeuren er op en rondom de voetbalvelden ook zaken als pesten, discriminatie,
(seksuele) intimidatie en zinloos geweld. “De voetballerij is een afspiegeling van de

maatschappij” mag dan niet de dooddoener zijn waarmee „begrip‟wordt gevraagd 
 

Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen 
voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging wordt 

geconfronteerd. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier voor het voetbal 
besloten tot een actieve aanpak van ongewenst 

wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een 
vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht ieders voetbalcapaciteiten en 
achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van 
goede ontwikkelingsmogelijkheden door de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. 

heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging 
e denken en doen. Die 

SV Epe. Dus voor alle 
 toeschouwers etc.  

Presteren is wenselijk maar mag nooit ten koste gaan van deze basiswaarden. 

EN EN FAIR PLAY? 

: een gedragsregel waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen; 

: een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een 

e speelt volgens de gemaakte afspraken, om de sport die je 
mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. 

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en 
van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze 

eelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de 
die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje 

is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het 

Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan daarbij –vooral  
naar behoren. Sport 

Soms gebeuren er op en rondom de voetbalvelden ook zaken als pesten, discriminatie, 
(seksuele) intimidatie en zinloos geweld. “De voetballerij is een afspiegeling van de 

gevraagd voor deze 
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Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt
(een functie bekleedt) in een vereniging; iedereen moet plezier kunnen beleven aan de
voetbalsport. 
Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, daarbij luisterend naar en 
zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er 
afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je binnen de club met elkaar 
omgaat, maar ook met 
scheidsrechters en gasten/bezoekers.
Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in 
en waarden” en het “Gedragsprotocol
nakomen en zo nodig er elkaar op aanspreken. De hieronder
vallen onder het centrale motto:
 
“Spreek elkaar aan op ontoelaatbaar gedrag bij overtreding van deze gedragsregels.”
 

DE VOLGENDE 10 GEDRAGSREGELS ZIJN DAAR
1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is 

onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van 
derden zijn uiteraard verboden. Pesterij en discriminatie worden even

2. SV Epe toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent
scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont 

3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is 
aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.

4. De gewijzigde Drank- en Horecawet, 1 januari 2014, zal op ‘t Sportpark strikt worden 
nageleefd. Aan personen onder de 18 jaar zullen geen alcoholische dranken worden 
verkocht of geschonken. Indien een meerderjarige al
minderjarige koopt, dan zal deze hierop worden aangesproken. Het nuttigen van 
alcoholische dranken door meerderjarige
het terras –(dus ook in de kleedkamers), verboden. Bij overmatig
betreffende persoon hierop worden aangesproken en zo nodig volgen passende 
maatregelen. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glaz
rond de speelvelden is 
nageleefd te worden en ook het gebruik van drugs  is verboden.

5. Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele
tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.

6. Een verenigingslid dient een medelid aan 
het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

7. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, 
dient dit te melden bij de bestuur.

8. Een verenigingslid leeft de KNVB
wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan 
wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn 
met deze gedragsregels en/of met de nakoming van d
verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.

9. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van openheid en eerlijkheid. Leden 
communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!

10. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezags
verhoudingen (hiërarchische
vrijwilligers, commissieleden en bestuurders), zowel binnen als buiten het veld. Een 
verenigingslid hanteert goede omg
een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.
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Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt
(een functie bekleedt) in een vereniging; iedereen moet plezier kunnen beleven aan de

in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, daarbij luisterend naar en 
mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er 

worden gemaakt over de wijze waarop je binnen de club met elkaar 
 anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders,

scheidsrechters en gasten/bezoekers. 
Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in het “

edragsprotocol”. Daarin spreken we met elkaar
n zo nodig er elkaar op aanspreken. De hieronder genoemde gedragsregels 

vallen onder het centrale motto: 

“Spreek elkaar aan op ontoelaatbaar gedrag bij overtreding van deze gedragsregels.”

DE VOLGENDE 10 GEDRAGSREGELS ZIJN DAARBIJ VAN TOEPASSING:
Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is 
onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van 
derden zijn uiteraard verboden. Pesterij en discriminatie worden evenmin geaccepteerd.

toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent
scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont SV Epe zich een goede gast.
Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is 

voor door haar/hem aangerichte schade. 
en Horecawet, 1 januari 2014, zal op ‘t Sportpark strikt worden 

nageleefd. Aan personen onder de 18 jaar zullen geen alcoholische dranken worden 
verkocht of geschonken. Indien een meerderjarige alcoholische dranken voor een 
minderjarige koopt, dan zal deze hierop worden aangesproken. Het nuttigen van 
alcoholische dranken door meerderjarigen op het sportcomplex is -buiten de kantine en 

(dus ook in de kleedkamers), verboden. Bij overmatig alcohol gebruik zal de 
betreffende persoon hierop worden aangesproken en zo nodig volgen passende 
maatregelen. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glaz
rond de speelvelden is eveneens verboden. Vastgestelde rookverboden dien
nageleefd te worden en ook het gebruik van drugs  is verboden. 
Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele

er andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten. 
Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in 
het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt. 
Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, 
dient dit te melden bij de bestuur. 
Een verenigingslid leeft de KNVB- regels en sancties na en is aanspreekbaar op 
wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan 
wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn 
met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde 
verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
Onderlinge communicatie geschiedt op basis van openheid en eerlijkheid. Leden 
communiceren met elkaar in plaats van over elkaar! 

lid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezags
verhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, 
vrijwilligers, commissieleden en bestuurders), zowel binnen als buiten het veld. Een 
verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich 
een waardig ambassadeur voor de vereniging toont. 

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt 
(een functie bekleedt) in een vereniging; iedereen moet plezier kunnen beleven aan de 

in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, daarbij luisterend naar en 
mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er 

worden gemaakt over de wijze waarop je binnen de club met elkaar 
anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, 

“Reglement normen 
met elkaar af deze te zullen 

genoemde gedragsregels 

“Spreek elkaar aan op ontoelaatbaar gedrag bij overtreding van deze gedragsregels.” 

BIJ VAN TOEPASSING: 
Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is 
onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van 

min geaccepteerd. 
toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent-) 

 
Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is 

en Horecawet, 1 januari 2014, zal op ‘t Sportpark strikt worden 
nageleefd. Aan personen onder de 18 jaar zullen geen alcoholische dranken worden 

coholische dranken voor een 
minderjarige koopt, dan zal deze hierop worden aangesproken. Het nuttigen van 

buiten de kantine en 
alcohol gebruik zal de 

betreffende persoon hierop worden aangesproken en zo nodig volgen passende 
maatregelen. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en 

eveneens verboden. Vastgestelde rookverboden dienen 

Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties 

te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in 

Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, 

s en sancties na en is aanspreekbaar op 
wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan 
wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn 

e aan leden opgelegde 
verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur. 
Onderlinge communicatie geschiedt op basis van openheid en eerlijkheid. Leden 

lid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezags- 
en/of functionele aansturing door functionarissen, 

vrijwilligers, commissieleden en bestuurders), zowel binnen als buiten het veld. Een 
angsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich 
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DE GEDRAGSCODES 
 

De gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels.
 
Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde 
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 de verschillende doelgroepen:
 

• De (jeugd-)spelers 

• De (jeugd-)trainers en -leiders

• De ouders / verzorgers 

• De bestuurders 

• De scheidsrechters / wedstrijdleiders

• De toeschouwers 

 
De gedragscodes zijn nader uitgewerkt in de gedragsprotocollen van 
 

HANDHAVING VAN ONZE REGELS
 

Om de gedragsregels te kunnen handhaven is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar 
te wachten staat als de regels toch overtreden worden. 
maatregelen, zoals beschreven in onderstaande tabel, niet toegepast hoeven te worden. Wij 
hopen dat een dergelijke lijst aanzet tot nadenken en dat hierdoor minder maatregelen nodig 
zijn. Tevens sporen wij iedereen aan tot sociale controle. 
leiders, trainers, coördinatoren, bestuursleden, én ouders hierin een veran
hebben. Afhankelijk van de omstandigheden van het voorval geldt de volgende tabel als 
richtlijn voor de op te leggen sanctie(s)
 
Incident 
 
Stelen van spullen 

 
Bedreigen en/of slaan van 
spelers, leiders, trainers, 
scheidsrechters, coördinatoren 
 

 
Ongewenste intimiteiten 

 
Pesten, intimideren, 
discrimineren van teamgenoten, 
leiders etc. 
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De gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels. 

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 de verschillende doelgroepen: 

leiders 

De scheidsrechters / wedstrijdleiders 

gedragscodes zijn nader uitgewerkt in de gedragsprotocollen van SV Epe

HANDHAVING VAN ONZE REGELS 

gedragsregels te kunnen handhaven is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar 
wachten staat als de regels toch overtreden worden. SV Epe hoopt oprecht dat de

maatregelen, zoals beschreven in onderstaande tabel, niet toegepast hoeven te worden. Wij 
dat een dergelijke lijst aanzet tot nadenken en dat hierdoor minder maatregelen nodig 

sporen wij iedereen aan tot sociale controle. SV Epe vindt dat zowel spelers, 
trainers, coördinatoren, bestuursleden, én ouders hierin een veran

van de omstandigheden van het voorval geldt de volgende tabel als 
richtlijn voor de op te leggen sanctie(s) 

Actie Sanctie 
 
Politie inschakelen, melden bij  
bestuur 

 
Schorsen en voordragen 
Hoofdbestuur voor royement

 
Aanspreken overtreder, melden 
bij bestuur.  
Bij ernstig incident politie 
inschakelen 

 

 
1

e
 overtreding: meteen laatste 

waarschuwing en 4 speelweken 
schorsing. 
2

e
 overtreding: Schorsen en 

voordragen aan hoofdbestuur 
voor royement

 
Slachtoffer melden bij bestuur 
of vertrouwenspersoon. 

 
Schorsen. Nader onderzoek
volgt en strafmaat wordt
bepaald 

discrimineren van teamgenoten,  

 
Aanspreken overtreder, melden  
bij bestuur  

 

 
1

e
 overtreding: Waarschuwing

2
e
 overtreding: 2 speelweken 

schorsing 
3

e
 overtreding: laatste 

waarschuwing en 4 speelweken
schorsing. 
4

e
 overtreding: Schorsen en 

voordragen aan hoofdbestuur 

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 

SV Epe 2014. 

gedragsregels te kunnen handhaven is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar 
hoopt oprecht dat de 

maatregelen, zoals beschreven in onderstaande tabel, niet toegepast hoeven te worden. Wij 
dat een dergelijke lijst aanzet tot nadenken en dat hierdoor minder maatregelen nodig 

vindt dat zowel spelers, 
trainers, coördinatoren, bestuursleden, én ouders hierin een verantwoordelijkheid 

van de omstandigheden van het voorval geldt de volgende tabel als 

Schorsen en voordragen aan 
Hoofdbestuur voor royement 

overtreding: meteen laatste 
waarschuwing en 4 speelweken 

overtreding: Schorsen en 
voordragen aan hoofdbestuur 
voor royement 

Schorsen. Nader onderzoek 
strafmaat wordt 

overtreding: Waarschuwing 
overtreding: 2 speelweken 

overtreding: laatste 
waarschuwing en 4 speelweken 

overtreding: Schorsen en 
voordragen aan hoofdbestuur 



 

© SV Epe - Huisreglement

 

 
Bekladden en vernielen van 
spullen 
 

 
Zware overtredingen, (na-) 
trappen etc. 
 

 
In alle overige, niet nader genoemde situaties, neemt het hoofdbestuur van 
beslissing. 
 
Genoemde maatregelen gelden natuurlijk voor alle 
ook bij bezoeken aan uitwedstrijden.
 

 

Epe, 17 november 2014 

 

Namens het bestuur van SV Epe

 

De voorzitter 

 

 

 

Dit huisreglement normen en waarden is

vastgesteld in de vergadering van 

 

 

 

 

 
Huisreglement Normen en Waarden SV Epe 2014 – Versie 1.1 

voor royement

 
Aanspreken overtreder, melden 
bij bestuur. Bij ernstig incident 
politie inschakelen 
 

 
Kosten verhalen op 
overtreder(s)/ouders.
1

e
 overtreding: meteen laatste  

waarschuwing en 4 speelweken 
schorsing. 
2

e
 overtreding: Schorsen en 

voordragen aan hoofdbestuur 
voor royement

 
Aanspreken overtreder, melden 
bij bestuur  

 
Schorsen. Nader onderzoek 
volgt en strafmaat wordt 
bepaald 

In alle overige, niet nader genoemde situaties, neemt het hoofdbestuur van 

Genoemde maatregelen gelden natuurlijk voor alle activiteiten op onze eigen sportparken als 
ook bij bezoeken aan uitwedstrijden. 

SV Epe 

normen en waarden is door het Algemeen Bestuur van SV Epe

e vergadering van 17 november 2014 

voor royement 

Kosten verhalen op 
overtreder(s)/ouders. 

overtreding: meteen laatste  
waarschuwing en 4 speelweken 

overtreding: Schorsen en 
voordragen aan hoofdbestuur 
voor royement 

Schorsen. Nader onderzoek 
volgt en strafmaat wordt 

In alle overige, niet nader genoemde situaties, neemt het hoofdbestuur van SV Epe een 

activiteiten op onze eigen sportparken als 

SV Epe definitief 


