
 
 
 

Verenigingsregels van Jong Holland 
 
Tijdens twee ledenbijeenkomsten van Jong Holland hebben we de 
volgende  gedragregels vastgesteld voor de spelers, teams, 
aanvoerders, coaches en trainers, leiders en ouders van onze 
vereniging, onder de titel  “zonder respect geen voetbal”. 
 

1. De aanvoerder.  
• De aanvoerder is niet alleen een verlengstuk van zijn team, maar ook van de 

scheidrechters. Trainers, coaches en (club) scheidrechters maken de rol van de 
aanvoerder bij calamiteiten belangrijker. De taken van de aanvoerder worden door 
trainer en leiders met de aanvoerder doorgenomen. 

• De taak van de aanvoerder wordt vanaf de D pupillen belangrijker gemaakt. Eerst samen 
met de coach, daarna steeds zelfstandiger. Vanaf de B junioren is de aanvoerder het 
verlengstuk van de scheidrechters 

• Bij de jongste E en F pupillen wordt door trainers en coaches al gekeken naar 
toekomstige aanvoerders. Dit is een extra onderdeel van de taak van de begeleiding. Bij 
de E en F pupillen is de coach/leider nog het verlengstuk van de scheidsrechter (en 
grensrechter). 

 
2. Het team 

• Ieder team maakt aan het beging van het seizoen, samen met de trainer, de coach, de 
leiders en ouders afspraken over de manier waarop je je op of buiten het veld behoort te 
gedragen, maar ook over andere taken die indirect aan het voetbal zijn verwant zoals 
wassen, vervoer, enz.  Bij deze afspraken worden ook sancties afgesproken, bv. 
preventief wisselen 

• Het team gaat zorgvuldig om met clubmaterialen en clubaccommodatie 
• Voor de wedstrijd en na de wedstrijd geven we de scheids- en grensrechters en de 

tegenstander een hand. De scheidrechters en de coach informeren voor de wedstrijd de 
coach van de tegenstander. Bij de bestuursdienst liggen hier richtlijnen voor. 

• Na afloop van de wedstrijd wordt in de kleedkamer de wedstrijd even geëvalueerd ook 
op calamiteiten en zware overtredingen. 

• Indien zich calamiteiten, zware en grove overtredingen voordoen, wordt dit door de 
betreffende leiders, grens- en scheidrechters gemeld bij de bestuursdienst. Deze zorgt 
dat het bij de wedstrijdsecretaris terecht komt en maakt zo nodig melding op het 
wedstrijdformulier. 

• Het bestuur zal bij ieder team de nieuwe afspraken introduceren, tijdens de herstart van 
de competitie. 

 
3. Coaches, leiders en trainers en aanvoerders van de seniorenteams. 

• Coaches, leiders en trainers informeren de aanvoerders,de betreffende teams en de 
ouders over de aangescherpte gedragregels. Dit is niet vrijblijvend. Iedereen zal dan ook 
om een bevestiging worden gevraagd of deze regels ingevoerd zijn. 

• Coaches, trainers, leiders dragen er zorg voor dat supporters, ouders hun kinderen 
positief aanmoedigen. Indien daartoe aanleiding is worden negatieve aanmoedingen 
gemeld bij de bestuursdienst. 

• De nieuwe gedragregels gaan met onmiddellijke ingang  in.  



• Ook ongelukken en ernstige blessures worden doorgegeven aan de bestuursdienst, om 
namens de vereniging een attentie te kunnen sturen. 

 
4. (Club)scheidsrechters 

• Alle clubscheidsrechters introduceren de nieuwe richtlijnen direct voor de wedstrijden. 
• De scheidrechters controleren ook of grove overtredingen gemeld zijn op het 

wedstrijdformulier en/of bij de wedstrijdsecretaris. 
• De scheidsrechter beslissen bij overtredingen  die emotie oproepen, de betrokkenen 

elkaar de hand te geven, waarna de vrije trap volgt. 
 

5. Meldpunt en arbitrageadvies 
• Het bestuur draagt er zorg voor dat er een meldpunt komt voor grove overtredingen, 

dan wel vechtpartijen in of buiten het veld. Dat kan ook gelden voor herhaaldelijk 
negatief gedrag of het doen van negatieve aanmoedigingen of opmerkingen naar 
scheids- en grensrechters. 

• Het meldpunt zal op basis van het overtreden van de gedragregels ook een bijpassend 
sanctiebeleid opstellen. Het handhaven van de vereniginsgregels. 

• Het meldpunt treedt ook op als advies/arbitrage commissie als zich gewelddadige 
overtredingen voordoen, die een sanctie vereisen die verder gaat dan de KNVB regels of 
waarin KNVB regels niet voorzien. Deze commissie  zal door het bestuur worden 
gemandateerd om namens het bestuur sancties uit te spreken in de vorm van 
waarschuwingen, schorsingen, taakstraffen of clubverwijdering. 

• Nadat deze commissie de gedragregels, de bijbehorende sancties en de werkwijze heeft 
opgesteld, wordt dit bij alle leden van de vereniging bekend gemaakt.  

 
6. Informatie en voorlichting 

• Bij de entree van het complex zal/zullen namens de gemeente Alkmaar één of twee 
borden worden geplaatst met de gedragregels zoals die bij alle Alkmaarse 
voetbalverenigingen gelden. (zie voorbeeld) 

• In de kleedkamers en het clubhuis worden deze gedragregels opgehangen. 
• Op de site van Jong Holland worden via een aparte link de gedragregels geplaatst en 

uiteraard zullen op de site en via de aanvoerders, leiders en trainers de aangescherpte 
gedragregels worden gecommuniceerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZONDER RESPECT GEEN VOETBAL 
 

Zo voetballen wij in Alkmaar 
 

• Wij accepteren beslissingen van scheids- en 
grensrechters  

• Wij tonen respect aan medespelers en tegenpartij  
• Onze ouders moedigen positief aan 
• Na  de wedstrijd geven wij elkaar de hand, maar bij 

Jong Holland ook vóór de wedstrijd 


