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Gedragscode GJS, ook voor jou! 
Inleiding 

Het bestuur van voetbalvereniging GJS wil er aan bijdragen dat de leden met plezier voetballen en 
zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden 
we daarom heel belangrijk. Voetbalvereniging GJS wil actief werken aan de bewustwording bij 
spelers, bestuurders, vrijwilligers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. 
Voetbalvereniging GJS is en wil een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met 
plezier en voldoening voetballen. Dit vraagt om duidelijke en eenduidig te interpreteren 
gedragsregels. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral 
de trainers, begeleiders, vrijwilligers en ouders/verzorgers hebben een belangrijke 
verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van 
gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. 

Voor wie? 

Voor iedereen die ons sportcomplex bezoekt zijn de algemene gedragsregels opgesteld (leden, 
vrijwilligers en bezoekers) en per doelgroep (spelers, trainers, leiders, coördinatoren, bestuurders, 
ouders/verzorgers en algemeen vrijwilligers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. 

Leden, bestuur en vrijwilligers van onze vereniging zijn van de gedragscode op de hoogte. Voor 
jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de gedragscode. De 
gedragscode wordt door iedereen bij voetbalvereniging GJS uitgedragen en nageleefd. We spreken 
elkaar hierop aan. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.  

Tevens vragen wij aan alle volwassenen die direct met kinderen werken een verklaring van goed 
gedrag (VOG). Omdat ook de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dit van groot belang vindt, is 
dit document voor vrijwilligers van GJS gratis. Wij verwachten dat onze vrijwilligers hier geen 
probleem mee zullen hebben, aangezien wij allen het belang van de kinderen voorop stellen.  

Sancties 

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door het bestuur van de vereniging. 
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden maatregelen genomen. Sancties worden naar 
omstandigheden en leeftijd aangepast. Er wordt gezocht worden naar taakstraffen die 
overeenkomen met het geconstateerde gedrag. 

Veilig en met plezier! 

Voetbalvereniging GJS wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en 
zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om 
zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere 
ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. 
Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het 
mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt 
ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. 
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Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich 
niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon 
terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die 
luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan wat de 
beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon. 

Indien je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last heeft van ongewenst gedrag, dan 
kun contact opnemen met de vertrouwenspersoon. 
 

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken: 

 Luisteren naar de klacht of het probleem; 

 Nagaan of bemiddeling mogelijk is; 

 In samenspraak met de melder bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn; 

 Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing; 

 Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening. 

 
De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van 
degene die de klacht heeft gemeld, zullen andere personen bij de zaak worden betrokken. 

 

Algemene gedragsregels van GJS: 

 Iedereen is welkom! 
 Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. 
 Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij. 
 Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat 
 Wij tonen waardering voor de scheidsrechter 
 Wij laten de kinderen hun spel spelen 
 Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen  
 Als er problemen zijn, maken we er melding van 
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Specifieke gedragsregels van een trainer, leider, coördinator of algemeen vrijwilliger: 
 
ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 
gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen. 
 
KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels 
en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen.  
 

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle 
relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. 

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT 
ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te 
oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek 
grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel 
misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen 
beding geoorloofd. 
 
RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in 
dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich 
bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer. 
 
TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of 
intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, 
leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 
 

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN 
WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, 
onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen, kortom, gedraagt zich “normaal”. 
 
NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te 
laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te 
laten, meld dit dan aan het bestuur. 

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te 
laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. 
 
ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de 
huisregels, deze gedragscode en andere normen. 

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel 
niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op 
te nemen met het vertrouwenspunt sport. 

 
DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL. 
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Specifieke gedragsregels voor Sporters: 

Van onze sporters wordt verwacht dat zij zich correct en met respect tegenover zijn/haar omgeving 
gedraagt. Speel en train eerlijk en sportief en respecteer de afspraken die worden gemaakt. 
 
 

Specifieke gedragsregels Ouders/verzorgers, bezoekers en supporters: 

Een goede supporter moedigt de spelers positief aan en onthoudt zich van technische en tactische 
aanwijzingen. Dat is de taak van de trainer/begeleider.  

Men blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken en/of buiten de lijnen van het veld.  

Men onthoudt zich van commentaar op de leiding (scheidsrechter, grensrechters).  

Men houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders.  

Men helpt de vereniging door kleedkamers, kantine en terrein netjes achter te laten.  

Men spreekt elkaar aan op bovenstaande regels en indien nodig wordt het gemeld bij de begeleider 
van het team of een bestuurslid van de vereniging.  

 

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:  

Zo veel mogelijk aanwezig zijn bij de wedstrijden en zijn regelmatig bereid te rijden naar een 
uitwedstrijd en de voetbalshirts te wassen.  

Ervoor zorgen dat hun zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.  

Er op toezien dat hun zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.  

Ervoor zorgen dat de contributie op tijd wordt voldaan. 
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Specifieke gedragsregels voor leden van het bestuur: 
 
ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid 
gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. 
 
IS DIENSTBAAR. Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich 
op het belang van de leden, en of aangeslotenen. 
 
IS OPEN. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en 
inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 
 
IS BETROUWBAAR. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de 
(inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. 
Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken. 

IS ZORGVULDIG. Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een 
correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat 
zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen 
zodat men begrip heeft voor de gekozen richting. 

VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING. Vervult geen nevenfuncties die in strijd 
zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn 
functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang 
in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere 
organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. 
Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke 
concurrentieverhoudingen. 
 
IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN 
WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, 
onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. 

NEEMT (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN, OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
SERIEUS. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt 
voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend 
gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van 
regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen. 

SPANT ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, 
ONDERNEMERS, ZAAKWAARNEMERS, LEVERANCIERS, SPONSORS, E.A. 
Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen 
en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken 
gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde 
functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a. 

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de 
huisregels, deze gedragscode en andere normen. 

 


