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Voorwoord 

 

Beste spelers en ouders,  

R.K.S.V. Groen-Wit is een gezellige, multiculturele voetbalvereniging waar 
sportiviteit aan de basis staat om het beste uit de spelers te halen en respect 
voor elkaar voorop staat.  

Wij vinden het belangrijk dat ouders hun kinderen met een veilig en goed 
gevoel moeten kunnen laten voetballen bij Groen-Wit en dat men elkaar in de 
waarde laat.  

De normen en waarden die wij nastreven zijn in dit Infoboekje uiteengezet en 
komen in het kort neer op: 

1. een respectvolle en sportieve houding naar elkaar en 

2. een nette, correcte omgang met alle spullen en gebouwen in en op het 
terrein.  
 

Iedereen binnen Groen-Wit draagt deze gedragsregels actief uit. Met deze 
richtlijnen hopen wij de structuur en de betrokkenheid voor onze club te 
vergroten. 

 
Lees deze a.u.b. goed informatie door en bewaar het op een plek waar het 
gemakkelijk terug te vinden is.  

Wij wensen u veel voetbalplezier toe, zowel op het veld als langs de lijn. 

Hoofdbestuur & Jeugdbestuur  
Commissie Sportiviteit & Respect   

R.K.S.V. Groen-Wit 
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1. Wat doet de Commissie Sportiviteit & Respect (S&R)? 

 
Het kwam nog veel te vaak voor: pesten, schelden, discriminatie, diefstal, 
soms een vechtpartij en af en toe hadden we te maken met een overmatig 
enthousiast publiek waarbij respectloze kreten werden geuit. Wij wilden hierin 
graag verandering brengen en daarom is in 2011 de Commissie Sportiviteit & 
Respect opgezet om de positiviteit binnen Groen-Wit te handhaven en 
wangedrag bespreekbaar te maken.  
  
Feit is dat je vijf positieve uitspraken moet doen om het gevolg van één 
negatieve uitspraak te verzachten. 

 

 

 
De commissie krijgt een melding binnen (mondeling, telefonisch of meteen 
via het ‘Meldingenformulier’1) waarna met betrokkenen contact wordt 
opgenomen, het geschil wordt besproken en naar een gestructureerde 
oplossing wordt gezocht. Voor het succesvol laten verlopen van zo’n gesprek 
is het belangrijk om goed te luisteren naar elkaar, elkaar uit laten spreken en 
je te verplaatsen in de ander om samen tot een goede oplossing kunnen 
komen. Elk gesprek, waarvan een verslag wordt gemaakt en welke digitaal 
wordt opgeslagen door de commissie, wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
Het is belangrijk dat  
-  iedereen zich veilig voelt, zowel onderweg van huis naar de club als van de 
 club naar huis, 
-  er leuk gevoetbald kan worden,  
-  fouten mogen worden gemaakt en  
-  iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt binnen het team.  
 
 

                                                
1 Zie http://www.rksvgroenwit.nl/362/meldingsformulier/  
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2. Meldingen van incidenten doorgeven. 

2.1	  Elk	  voorval	  kan	  worden	  gemeld	  
- bij de wedstrijdcoördinator en/of 
- via het meldingsformulier worden ingediend (op te halen in de bestuurskamer of in 
te vullen via http://www.rksvgroenwit.nl/362/meldingsformulier/).  

Het e-mailadres is: s-en-r-groenwit@hotmail.nl. 

Iedereen kan de commissie S&R aanspreken: spelers, trainers, leiders, ouders, 
toeschouwers, bestuursleden en vrijwilligers.  
Probeer het wel altijd eerst zelf op te lossen met elkaar en/of met je leider/trainer.  

2.2.	  Hoe	  meld	  je	  ongewenst	  of	  onacceptabel	  gedrag	  tijdens	  een	  wedstrijd?	  
De leiders/trainers zijn het aanspreekpunt voor het eigen team en eigen 
toeschouwers en spreken de andere leider aan op wangedragingen. De 
leiders/trainers zijn ook het enige aanspreekpunt richting de scheidsrechter.  

 

 

 

Wilt u iets vertrouwelijks bespreken waarop niet direct een actie behoeft te worden 
genomen, dan kan een afspraak worden gemaakt met de vertrouwenspersoon via 
e-mail s-en-r-groenwit@hotmail.nl of 06 41 108 208.  

 

 

 

eigen 
team 

 

Tegen-
stander  Leider/ coach 

Leider / coach 

scheids 

ouders 
ouders 
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3. Algemeen 
 

Voor iedereen die lid is van Groen-Wit of onze vereniging bezoekt, gelden de 
algemene gedragsregels. 

3.1 Doelstelling 
Groen-Wit wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed 
mogelijk laten voetballen en het beste in hen naar boven halen. 
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste 
elementen. Het streven is om alle teams op een niveau aan de competitie te 
laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om de voetbalkwaliteiten te 
ontwikkelen, zowel individueel als team. Selectieteams spelen op het hoogst 
haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballende vermogen als 
het verenigings-gevoel willen we bewerkstelligen dat Groen-Wit een 
vereniging is om trots op te zijn.  

3.2 Over wie gaat het? 
Iedereen die lid is, lid wil worden danwel zich als trainer/leider/vrijwilliger/-
bestuurslid bij Groen-Wit wil inzetten, wordt verwacht dat zij van de 
gedragsregels op de hoogte zijn en dat zij deze naleven. Je mag (en soms 
moet je) elkaar hierop ook aanspreken.  

 
 
Voor iedereen geldt:  
geef het goede voorbeeld, zeker aan onze jeugd! 
 

 
Bij inschrijving van lidmaatschap willen wij dan ook dat voor ontvangst van dit 
Informatieboekje getekend wordt. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook 
de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragsregels. Een 
ouder/verzorger tekent dan ook mee.  

3.3 Waarover gaat het? 
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over wat we 
normaal vinden en niet normaal vinden: normen en waarden. We proberen 
duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Wat gebeurt er als iemand zich niet aan 
de gedragsregels houdt? Dan nemen we maatregelen en kunnen sancties 
worden opgelegd, indien noodzakelijk. Dit kan zijn schorsing van een 
wedstrijd, een alternatieve straf of in uiterste geval: royement van de club.  
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3.4 Wat zijn onze uitgangspunten? 
Voetbal is een teamsport dat je met elkaar en met de tegenstander (lees: 
medestander) gezamenlijk beoefent. Zonder medestander en samenspel 
geen voetbal. 
 
·  We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. 
·  We gedragen ons sportief, ook als anderen minder sportief zijn. 
·  We respecteren de beslissing van de scheidsrechter, ook al zijn we het er 

niet mee eens. 
·  De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. 
·  Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. 
·   Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de 

speler. 

 

 

 

3.5 Op en rond het sportcomplex 
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg ervoor dat 
het netjes blijft: 
 
·  Je eigen rommel ruim je zelf op. 
·  Glas- en aardewerk mogen niet mee naar buiten worden genomen. 
·  Blijf achter de omheining/reclameborden tijdens een wedstrijd. 
·  Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. 
·  Fietsen/brommers horen in de fietsenstalling. 
·  Auto's worden geparkeerd op het parkeerterrein. 
·  Matig je snelheid als je het sportcomplex nadert. 
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4. SPELERS 

Met de spelers worden afspraken gemaakt, specifiek gericht op het eigen 
team (teamafspraken) waarvan onderstaande regels ook onderdeel uitmaken:  

1. Bij elke training ben je op tijd aanwezig. Mocht je niet aan de (hele) 
training kunnen deelnemen, meld dit dan zo vroeg mogelijk telefonisch of 
persoonlijk bij de trainer of leider. 

2. Wanneer de trainer of leider aan het woord is, wordt er geluisterd en ben 
je stil. Ook de spelers luisteren naar elkaar.  

3. Zorg voor voldoende warme kleding. Scheenbeschermers zijn een zeer 
belangrijk onderdeel van je tenue en wij vinden het belangrijk dat deze 
ook worden gedragen tijdens trainingen. Petten zijn verboden.  

4. Wees zuinig op de spullen van de club. 
5. De spelers ruimen samen met de trainer de spullen op na afloop van de 

training. Een weggeschoten bal wordt direct na een oefening weer 
gezocht.  

6. Trainingen gaan in principe altijd door. Bij hoge uitzondering (bijv. bij 
extreem noodweer) wordt deze afgelast. De trainer of leider zal je 
hiervan op de hoogte brengen.  

7. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn of heb je iets waar je mee zit, 
dan kan je altijd bij de trainer of leider terecht. Vind je dat lastig, dan kan 
je ook bij de commissie S&R terecht. 

Van de speler wordt het volgende tijdens/na wedstrijden verwacht.  

8. Tijdens de training worden de wedstrijdtijden bekend gemaakt. Het is je 
eigen verantwoordelijkheid te weten hoe laat jouw team een wedstrijd 
speelt. Wanneer je te laat bent bij een wedstrijd zijn er teamafspraken 
van kracht.  

9. Wanneer je niet aanwezig kan zijn bij de wedstrijd, meld je dan zo vroeg 
mogelijk af bij de leider en/of trainer, bij voorkeur tijdens de training. Heb 
je dit nog niet gedaan, meld je dan telefonisch uiterlijk vrijdagavond af 
voor 18.00 uur bij de trainer of leider met opgaaf van redenen. Sms'jes 
worden niet geaccepteerd. 

10. Bij het verzamelen bij uitwedstrijden/toernooien graag melden bij de 
kantine van het clubhuis. Blijf niet aan straat staan (om overlast voor 
omwonenden te voorkomen).  

11. Controleer thuis je tas voordat je vertrekt naar het sportpark.  
12. Na het omkleden voor de wedstrijd berg je je spullen op in je eigen tas. 
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13. Doe je shirt in je broek, scheenbeschermers zijn verplicht, geen sieraden.   
14. Geef de tegenstander en de scheidsrechter voor en na de wedstrijd een 

hand.  
15. De leider/trainer bepaalt de opstelling. 
16. Wees sportief en gedraag je netjes tegenover je medespelers/-standers. 

Let op je taalgebruik. Een op- of aanmerking mag, maar doe het positief, 
sportief en opbouwend.  

17. Scheidsrechters, trainers, leiders maar ook kantinemedewerkers zijn 
vrijwilligers. Behandel ze met respect en help ze waar nodig.  

18. De trainer en/of leider heeft de vrijheid om spelers aan te spreken op 
hun gedrag en hier ook naar te handelen. 

19. In de rust staat er drinken klaar voor het team en de tegenstander in de 
kleedkamer. Ruim de bekers op door ze in de prullenbak te gooien. 
Staat er drinken na de wedstrijd, dan is dit voor het team wat later speelt. 
Laat dit a.u.b. staan. 

20. Zorg dat de Groen-Wit kleding na de wedstrijd in de kledingtas komt. 
Wees zuinig op deze kleding en de spullen van de club. Iedere speler 
krijgt deze tas een keer mee naar huis om te wassen voor de volgende 
wedstrijd. 

21. Op de F-pupillen na is douchen na de wedstrijd verplicht.  
22. Zorg dat de kleedkamer en velden na gebruik schoon achter blijven. De 

leider is hier verantwoordelijk voor. Afval in de prullenbak. 
23. Bij een algehele afgelasting last de KNVB alle wedstrijden in een heel 

district af via  teletekstpagina 603. Dit wordt soms pas vrijdagavond rond 
20.00 uur vermeld. Wij vallen onder district Zuid I, categorie A of B. De 
teams die 1e klasse of hoger spelen vallen onder de categorie A. De 
overigen onder categorie B. Indien er een algehele afgelasting is, dan 
zal de trainer of leider geen bericht naar je sturen. Bij een incidenteel 
afgelaste wedstrijd (die door een consul of door de club zelf af wordt 
gelast) zal de trainer of leider je wel inlichten. Bij twijfel kan je contact 
met hen opnemen.  
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5. TRAINERS, LEIDERS EN (ASSISTENT)SCHEIDSRECHTERS  

Van hen wordt verwacht dat 

1. zij lid zijn van Groen-Wit en een KNVB nummer hebben;  
2. zij respect hebben voor spelers, ouders/verzorgers, 

(assistent)scheidsrechters en medestanders; 
3. zij aanspreekpunt zijn voor zowel spelers als hun ouders, maar ook voor 

andere trainers, leiders, grensrechters; 
4. zij ervoor zorg dragen dat spelers op de hoogte zijn van de 

gedragsregels; 
5. zij spelers complimenten geven als ze zich aan de regels houden, maar 

hen erop aanspreken wanneer ze dit niet doen; 
6. zij erop toezien dat spelers zich zowel op als naast het veld sportief en 

respectvol gedragen. 

Tijdens wedstrijden nemen de trainer/leider de volgende taken op zich: 
spelers worden tijdig op de hoogte gebracht van de wedstrijdtijden; 

7. zij zijn op tijd aanwezig voor zowel uit- als thuiswedstrijden en zijn 
verantwoordelijk voor de begeleiding van het team; 

8. zij ontvangen de medestander en verwijzen hen naar de bestuurskamer 
(even meelopen is nog beter); 

9. zij zien erop toe dat de spelers hun medestanders zowel voor als na de 
wedstrijd een hand geven en hun sportiviteit tonen, ook bij verlies; 

10. zij respecteren de beslissing van de scheidsrechters ook al ben je het er 
niet mee eens; 

11. zij zorgen ervoor dat alle spelers ongeveer evenveel speeltijd krijgen, 
ongeacht de (technische) kwaliteit van de voetballer (bij selectieteams 
kan afgeweken worden van deze regel); 

12. zij ontvangen alle waardevolle bezittingen (sierraden, gsm’s, 
portemonnees) en geven deze in de verzameltas af achter de bar (kluis); 
na de wedstrijd haalt de leider de verzameltas op en kunnen spelers 
eigendommen bij hem/haar ophalen; 

13. zij zien erop toe dat de kleedkamer bij uitwedstrijden schoongeveegd en 
opgeruimd wordt; 

14. zij wijzen spelers bij thuiswedstrijden erop dat zowel de eigen 
kleedkamer als die van de medestander schoongeveegd wordt; 

15. zij vullen in de bestuurskamer het (digitale) wedstrijdformulier correct in. 
16. Zij nemen verantwoordelijkheid voor het juist behandelen van wedstrijd- 

en trainingsmateriaal van de club; 
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17. zij rapporteren problemen en/of wangedrag aan de wedstrijdcoördinator, 
de commissie Sportiviteit & Respect en/of de Technische Commissie; 

18. Zij zien erop toe dat iedereen onmiddellijk het veld verlaat bij onweer als 
er minder dan 10 seconden tussen de flits en de donder is; 

19. Zij spreken de leider en/of trainer van een ander team bij een tekort aan 
eigen spelers persoonlijk aan als men spelers wil ‘lenen’. 

6. OUDERS/VERZORGERS VAN SPELERS  

1. zijn goede supporters en geven het goede voorbeeld 
door respect te hebben voor iedereen op en om het 
veld; 

2. geven blijk van belangstelling door regelmatig een 
wedstrijd en/of een training bij te wonen; 

3. zijn bekend met de gedragsregels en 
moedigen hun kind aan om volgens deze 
regels te spelen;  

4. houden zich afzijdig ten opzichte van de 
begeleiding van het team; 

5. komen nooit in de kleedkamers (uitgezonderd 
bij de F-pupillen om te helpen met aan- en 
uitkleden); 

6. staan tijdens een wedstrijd op een half veld (bij E en 
F jeugd) niet op of langs de middellijn maar aan de kanten van de doelen 
en kopse kant van het grote veld; 

7. moedigen hun kind positief aan en geven geen technische en tactische 
aanwijzingen maar laten dit over aan de trainer; 

8. zijn richting (assistent)scheidsrechter, trainer en leider respectvol. 

Van de ouder/verzorger wordt verwacht dat 

9. om toerbeurt de kleding van het team wordt gewassen; 
10. wijziging van adres, telefoon of e-mail wordt doorgeven aan trainer of 

leider (alsook aan de ledencommissie); 
11. op eigen initiatief en/of op verzoek van leider/trainer spelers van het 

team naar een uitwedstrijd worden gebracht en weer mee terug worden 
genomen; 

12. hun kind op tijd aanwezig is voor een training en wedstrijd;  
13. hun kind zich uiterlijk 1 dag van tevoren telefonisch of persoonlijk afmeldt 

bij de leider/trainer voor een training en uiterlijk de vrijdag voor 18.00 uur 
voorafgaand aan een wedstrijd; 

 

 

 
 

  

  

 
Goed 

gedaan 
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14. hun kind wordt ondersteund bij zowel een gewonnen als een verloren 
wedstrijd; 

15. gesignaleerd wordt wanneer hun kind niet goed in zijn/haar vel zit bij 
trainingen en/of wedstrijden waarbij dit wordt gemeld bij de leider/trainer; 

16. tijdig de contributie is voldaan omdat anders hun kind niet aan 
wedstrijden mag meedoen; 

17. geconstateerde wangedragingen worden gemeld bij de trainer en/of 
leider of bij commissie Sportiviteit & Respect. 

7. TOESCHOUWERS 

Toeschouwers zijn belangrijk bij wedstrijden. Wij verwachten van hen dat zij 

1. zich ervan bewust zijn dat spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan 
deze sport; zij doen dit niet voor uw vermaak noch zijn spelers 
miniprofspelers;  

2. het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, 
trainers, (assistent)scheidsrechters, vrijwilligers en mede-toeschouwers 
vermijden;  

3. respect tonen voor medestanders; zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;  
4. elk gebruik van geweld veroordelen;  
5. de beslissing van de (assistent)scheidsrechter respecteren;  
6. spelers altijd aanmoedigen om zich aan de spel- en wedstrijdbepalingen 

te houden;  
7. ervoor zorgen dat het eigen gedrag sportief is.  

8. VRIJWILLIGERS 

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal-betrokken, geldt dat zij een 
belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een vrijwilliger 

1. dient erop toe te zien dat de ruimte die gebruikt wordt tijdens 
vergaderingen, activiteiten e.d., schoon en netjes wordt achtergelaten; 

2. neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de 
gedragscode e.d. contact op met de leider/trainer van het desbetreffende 
team of de commissie Sportiviteit & Respect;   

3. fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief; 
4. maakt geen verbale of non-verbale kwetsende beledigingen naar 

anderen; 
5. heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van 

R.K.S.V. Groen-Wit. 
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9. ALCOHOL, TABAK EN DRUGS 

1. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik 
ze met mate. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak 
in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen. 

2. Het nuttigen van alcoholische dranken is op zaterdag voor 13:00 uur niet 
toegestaan. 

3. Het is verboden te roken op het veld, in het clubgebouw, de kleedkamers 
en de algemene ruimtes. 

4. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en 
zal direct leiden tot een veld- en complexverbod. 

10. SANCTIES 

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de 
vereniging. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.  
 
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden 
opgelegd door de KNVB. In de A, B en C categorie mag, wanneer een speler 
is geschorst voor 2 tot 4 wedstrijden, een alternatieve straf worden 
opgelegd.  
 
10.1 Aanleiding voor sancties zijn: 

· Discriminatie 
·  Schelden 
· Beledigen 
· Grof taalgebruik  
·   Treiteren en pesten 
·  Irriteren en kwetsen van wie dan ook 
. Lichamelijk geweld 
· Diefstal: hiervan wordt altijd aangifte gedaan bij de politie 
· Vandalisme 
· Seksuele intimidatie 
  
Al deze hiervoor vermelde punten worden niet geaccepteerd. Degene die 
zich niet aan de regels houdt, wordt op dat gedrag aangesproken en kan een 
sanctie tegemoet zien. 
 

 

  

  

  

  
  

    

  

 



11. Meldingsformulier R.K.S.V. Groen-Wit 

Naam 

Adres  

Postcode & Woonplaats 

Telefoon

Datum conflict / incident

Bij het conflict / incident betrokken lid /

leden die gedragsregels hebben overtreden

Datum ondertekening formulier
Ondertekening / 
Bij melding via e-mail naam vermelden

Meldingsformulier Conflicten / Incidenten R..K.S.V. Groen-Wit 

Korte omschrijving van hetgeen is voorgevallen
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