
v.v.Haagse Hout
Vlamenburg 38
2591 AS Den Haag
telefoon 070-3851536
Correspondentie adres
v.v.Haagse Hout 
Vlamenburg 4
2591 AS Den Haag

SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER 
De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer 
een speler van je eigen team of tegenstander in jouw ogen een fout heeft 
gemaakt. In de kantine het afval opruimen en flesjes even naar de bar brengen op 
het moment dat je weg gaat. 
Een verkeerde beslissing van de scheidsrechter accepteren in plaats van tegen hem 
tekeer gaan. Ouders die de kinderen positief stimuleren. Zomaar een aantal 
voorbeelden van gewenst gedrag op en rond onze voetbalvelden. 

Het klinkt allemaal logisch, maar in de praktijk is dat helaas nog niet altijd het geval. 
Daar willen we als één van de grotere Haagse voetbalverenigingen wel graag aan 
werken. 

Onze vereniging is net de maatschappij zelf, maar dan in het klein. Iedereen is in 
beweging en doet van alles maar wel met een gezamenlijke factor, namelijk het 
bedrijven en beleven van onze sport. 

Voetbal is een teamsport. Maar ook alle leden in onze vereniging zijn een team. 
Want samen willen we dat Haagse Hout een vereniging is waar wij, onze supporters 
en tegenstanders graag komen om optimaal te genieten van de voetbalsport. 

Een vereniging waar een lid zich thuis voelt, ongeacht de voetbalcapaciteiten en 
achtergrond. Wij willen ook een actieve en sportieve vereniging zijn, waar iedereen 
zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt over de wijze waarop we onze 
faciliteiten en vooral met elkaar omgaan. Dus ook met tegenstanders, 
scheidsrechters en gasten. 

Daarom onderstaande (gedrag)regels welke mede gebaseerd zijn op het KNVB-
convenant over dit onderwerp. Hiermee maken we voor iedereen binnen onze 
vereniging duidelijk over wat wij als club belangrijk vinden en waar we met z’n allen 
voor staan. 

Respect is hierbij de basiswaarde wat moet heersen. Elkaar met respect behandelen 
en in zijn/haar waarde laten en ook elkaars mening respecteert. 

Algemene gedragsregels: 
De algemene gedragsregels moeten door iedereen binnen de vereniging worden 
uitgedragen en nageleefd. Wij moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken! 
Goede omgangsvormen moeten het uitgangspunt van ons handelen zijn. 

• Onbehoorlijk taalgebruik / gedrag wordt niet geaccepteerd
• Iedere vorm van intimidatie wordt niet geaccepteerd.
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• Fysiek geweld binnen de vereniging wordt niet geaccepteerd.
• Ouders respecteren de leiders / trainers en laten het coachen aan hen over.
Blijf positief ook bij verlies en laat uw kind kind zijn. Het moet nog zoveel leren en
winnen en verliezen hoort nu eenmaal ook bij voetbal.

Gedrag op het veld: 
• Er wordt in het veld geen ongepaste taal gebruikt zoals vloeken, verbaal smijten
met verschillende lichaamsdelen, iemand een erge ziekte toewensen.
• De nadruk ligt op sportief spel; opzettelijke grove overtredingen worden door het
bestuur extra bestraft.
• Respect voor de scheidsrechter en de tegenstander.
• Begeleiders en trainers corrigeren onjuist gedrag van spelers en zet ze aan tot
verandering. Indien gewenst bespreekt men dit met het bestuur.
• Bij het staken van een wedstrijd wordt dit direct bij het bestuur gemeld.
• Een opgelegde boete, zowel van de KNVB als van de vereniging, is altijd voor
rekening van de speler.
• Als speler / lid ben je de ambassadeur van de club, dus ook bij gastverenigingen
behoor je je volgens deze regels te gedragen.

Omgang met materiaal: 
• Training- en wedstrijdmateriaal moet na gebruik netjes worden opgeruimd op de
plek waar het hoort, dus ook de ballen. Hier ligt niet alleen een taak voor de trainers /
leiders, maar zeker ook voor de spelers.

Gebruik van kleedkamers en complex: 

• Het schoonmaken van schoenen in de doucheruimten / kleedkamers is niet 
toegestaan.
• De kleedruimten worden altijd schoon en opgeruimd achter gelaten.
• Afval gooien we in de daartoe bestemde afvalbakken.
• Op het complex en in de kleedkamer wordt niet gerookt.
• Alcohol houdende dranken in de kleedkamer zijn tot de laatste wedstrijd gespeeld 
niet toegestaan.
• Het gebruik van verdovende middelen, anders als op medische gronden, is op ons 
gehele complex verboden.
• De toewijzing van de kleedkamers dient te worden gerespecteerd.
• Fietsen, en brommers dienen op de daarvoor ingerichte plaatsen te worden 
neergezet.

Kantine: 
• Niet met voetbalschoenen de kantine betreden.
• Tassen netjes op de daarvoor bestemde plaats (tassenrek) neerzetten.
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• Houd de kantine netjes / ruim uw eigen spullen op.
• Zolang er wedstrijden gespeeld worden wordt er alleen drank in plastic
geschonken.
• Alcoholische dranken mogen alleen in de kantine of binnen de afscheiding van het
terras genuttigd worden.
• Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Bij twijfel wordt om
een identificatiebewijs gevraagd.
• Roken in de kantine is niet toegestaan.

Kleding: 
• De kleuren van de vereniging zijn: blauwe shirts met logo en geel en rode band,
blauwe broekjes met logo en blauwe sokken.
• Alle elftallen mogen in principe spelen in gesponsorde tenues, mits in overleg met
het bestuur.
• Voor overige sportkleding en tassen zie de kledinglijn op de website.

Handhaving en sancties: 
Regels afspreken is één ding, maar regels handhaven is iets anders. Daarom een 
paar afspraken over handhaving en sancties. 
In de eerste plaats is nakomen van de regels altijd de verantwoordelijkheid van het 
individuele lid zelf. Elk lid moet deze regels kennen en naleven. 

Hoe mooi dat ook lijkt, er zal altijd een vorm van toezicht op naleving nodig zijn. Dat 
betekent echter niet dat er een handjevol (bestuur)leden altijd maar politieagent moet 
spelen. Integendeel zelfs: elkaar aanspreken op de regels MOET vanzelfsprekend 
zijn. 

Het is aan het bestuur om bij overtredingen van de regels corrigerend op te treden. 
Daartoe heeft zij de volgende sanctie mogelijkheden: 

• Het bestuur berispt een speler / lid bij overtreding.
• Het bestuur ontzegt een speler (tijdelijk) het recht actief mee te doen bij
wedstrijden
• Het bestuur schorst een speler (tijdelijk) voor wedstrijden en training
• Het bestuur ontzegt een speler / lid voor bepaalde tijd de toegang tot het complex.
• Het bestuur maakt een voorstel voor de Algemene Leden Vergadering om een
speler / lid te royeren.
• Het bestuur legt een speler een speelverbod op bij het niet tijdig nakomen van de
contributieverplichtingen. De verantwoordelijkheid van de naleving hierop ligt bij
trainers / begeleiders / aanvoerders.
• Het meespelen van niet-leden of leden zonder geldige spelerspas is niet
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toegestaan. De verantwoordelijkheid van de naleving hierop ligt bij trainers / 
begeleiders / aanvoerders. 

Kortom: samen zijn wij Haagse Hout en met z’n allen hebben wij de 
verantwoordelijkheid ons te houden aan deze (gedrag)regels. 




