
 
(Bijlage 9 JBL 2020) 

Een trainer/leider:  

 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. 
Bijvoorbeeld door ze deze regels te laten lezen.  

 IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES: Vermeld alle 
relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Geeft aan bij de coördinator 
wanneer een speler herhaaldelijk de fout in gaat. Scheidsrechters van FC Hoensbroek geven in 
eerste instantie geen kaarten maar tijdstraffen(een tijdstraf mag gezien worden als een gele kaart). 
Tijdstraffen worden bijgehouden door de trainers/coaches en worden doorgegeven aan de 
coördinator. Bij herhaaldelijke tijdstraffen door dezelfde personen volgen sancties. Denk hierbij aan 
schorsingen van wedstrijden. Bij overtredingen die normaal gezien direct ROOD zijn wordt de speler 
uit het veld verwijderd en is deze altijd de eerstvolgende wedstrijd geschorst.(gebruik hiervoor het 
formulier: “MELDINGSFORMULIER CONFLICTEN/INCIDENTEN”, en geef dit aan de 
wedstrijdsecretaris of coördinator. Gebeurd dit een tweede keer door dezelfde speler, krijgt deze 
speler een officiële waarschuwing van het bestuur. Bij een derde keer wordt de speler voor de rest 
van het seizoen geschorst. 

 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 (macht)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.  

 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.  

 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 de coördinator of bestuurslid.  

 VRAAGT EEN VOG AAN(VERKLARING OMTRENT GEDRAG): Deze is gratis en wordt door FC 
Hoensbroek aangevraagd voor betreffende trainer/leider. 

 HEEFT TIJDENS TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN SPORTKLEDING AAN. 

 DRINKT EN ROOKT NIET TIJDENS HET TRAINEN EN COACHEN  VAN JEUGDTEAMS EN MAAKT EEN 
AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT OOK ZIJ NIET ROKEN OF ALCOHOL DRINKEN VOOR, TIJDENS 
EN NA DE TRAINING/WEDSTRIJD. 
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