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Voorwoord 

 

Sc Joure is een prachtige vereniging waar het spelplezier voorop staat. Om ervoor te zorgen dat dit zo 

blijft heeft het bestuur het Normen en waarden Beleid opgesteld. In dit plan staat hoe je met elkaar 

omgaat en wat er van je wordt verwacht. Samengevat gaat het maar om één ding: 

“Ga altijd met respect met elkaar om. Ga zo om met een ander, zoals je zelf graag ook behandeld wilt 

worden.” 

 

De normen en waarden zijn van toepassing op het complex van SC Joure maar ook op 

sportcomplexen van andere verenigingen, zoals bij uitwedstrijden en toernooien. 

 

Het normen en waarden beleid is verbonden aan het huishoudelijk reglement en de statuten van de 

vereniging. 
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1. Inleiding  

Sporten doe je voor je plezier. SC Joure wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van 

de voetbal- en korfbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de 

voetbal- en korfbalcapaciteiten en de culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en 

sportieve vereniging zijn, die op basis van gezellig samenzijn en goede ontwikkelingsmogelijkheden, 

gezien wordt als een aantrekkelijke club. 

 

2. Waardering 

Veel leden en vrijwilligers zetten zich op een positieve wijze in voor de club. Van trainer, leider tot en 

met bestuurslid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een 

hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. 

Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip erg 

belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft immers mensenwerk! 

 

3. Gedragsregels 
Of het nu gaat om degene die actief de sport bedrijft, de toeschouwer of degene die meehelpt (een 

functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbal- en 

korfbalsport. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met 

elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbal- en korfbalsport, zoals tegenstanders, 

scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft 

vastgelegd in dit beleidsplan. Voor ieder lid en iedere betrokkene van de vereniging zijn deze normen 

en waarden van toepassing. We spreken af dat we dit nakomen en zo nodig spreken we elkaar erop 

aan. 

 

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing: 

“Ga altijd met respect met elkaar om. Ga zo om met een ander, zoals je zelf graag ook behandeld wilt 

worden.” 

Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en 

molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd. Onze vereniging 

toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters. Een verenigingslid 

heeft altijd respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door de 

haar/hem aangerichte schade. 

 

In de kantine kan alleen alcoholhoudende drank worden verkocht aan personen die 18 jaar of ouder 

zijn. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine, dus ook in de 

kleedkamers, is verboden. Er worden geen drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond 

de speelvelden achtergelaten, tenzij gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. Alleen bij 

een speciaal evenement kan, met toestemming van het bestuur, ook op een andere plaats alcohol 

worden geschonken en genuttigd. Het is niet toegestaan te roken in de kantine of in de kleedkamers. 

Het is ook niet toegestaan te roken op het veld of in de dug outs. 

 

Een lid van de vereniging of een vrijwilliger dient een ander lid te corrigeren in het geval dit medelid 

deze gedragsregels overtreedt. Een lid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels 

constateert, dient dit aan het bestuur of aan andere leden te melden. Een lid is altijd aanspreekbaar 

op wangedrag en zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, 

geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels, zich dienen te 

verantwoorden bij het bestuur. Een lid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB of 

KNKV opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. 



Ieder team is verantwoordelijk voor het ordentelijk achterlaten van de door hen en de tegenstander 

gebruikte kleedkamer en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en 

de gebruikte spelmaterialen van onze club. Bij uitwedstrijden wordt de gebruikte kleedkamer netjes 

achtergelaten. 

 

Een lid of bijvoorbeeld een ouder dient bereid te zijn om enige verenigingstaken te verrichten. Hierbij 

valt bijvoorbeeld te denken aan: het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel 

waaraan men gezeten heeft; het begeleiden/ondersteunen van een team (bijvoorbeeld als chauffeur 

bij uitwedstrijden). 

 

4. De 16 “gouden” regels van SC Joure 

 Je hebt respect voor de tegenstander en voor elkaar. 

 Ga met een ander om, zoals je zelf ook behandeld wilt worden. 

 Je beledigt en pest niemand. 

 Je vernedert niemand in woord of gebaar. 

 Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.  

 Je accepteert de leiding van je elftal, van de trainer en van het bestuur.  

 Je bent zuinig op de spullen van de vereniging. 

 Je houdt de kleedkamers en de andere ruimten netjes. 

 Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden. 

 Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.  

 Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer, verdovende middelen zijn verboden. 

 We praten mét elkaar en niet over elkaar. 

 Eerlijke en onpartijdige besluitvorming. 

 Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen. 

 Openheid en eerlijkheid staan voorop. 

 En tenslotte naleving verenigingsregels. 

 

5. Verdere regels voor spelers/speelsters op en rond het veld 

 Draag jezelf en de club altijd positief uit. 

 Kleed je netjes, gedraag je netjes, praat netjes.  

 Tijdens de wedstrijden draag je het officiële clubtenue. 

 Zowel in als buiten het veld vloek je niet. 

 Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk. 

 Geen enkele vorm van intimidatie wordt geaccepteerd. 

 Je blijft van elkaars spullen af. 

 Samenspelen als team staat voorop, ga elkaar niet afvallen als het een keer tegenzit, maar 

blijf  positief tegen elkaar. 

 Je bent (mede) verantwoordelijk voor de ballen, kleding, kleedkamers e.d  

 Pesten, discriminatie, vernielingen, diefstal e.d. worden niet geaccepteerd en leiden direct 

tot sancties!   

 Het dragen van scheenbeschermers is bij voetbal verplicht. 

 Draag geen sieraden, horloges tijdens de trainingen of wedstrijden en plak piercings af daar 

waar het nodig is. 

  



6. Complex, kleedkamers, kantine 

De vervoersmiddelen als auto’s, fietsen en brommers etc. moeten op de daarvoor ingerichte 

plaatsen worden neergezet. 

In de kleedkamers mogen geen alcoholhoudende dranken en/of rookwaren worden genuttigd.  

Het schoonmaken van de schoenen is in de kleedkamer niet toegestaan. De kleedkamer van je eigen 

team en bij thuiswedstrijden ook van je tegenstander, worden altijd schoon en opgeruimd 

achtergelaten. De trainers en leiders letten erop dat dit goed gebeurt. 

De kantine mag niet met voetbalschoenen worden betreden. Zet de tassen in de daarvoor bestemde 

rekken en houdt de kantine netjes. We roken niet in de kantine, kleedkamers, ook niet binnen de 

afrastering of in de dug outs van de velden. 

 

7.Verdere regels voor vrijwilligers, commissieleden en bestuurders  

We willen graag dat SC Joure een club is, waar een ieder positief met elkaar omgaat. Binnen de 

normen en waarden die we hebben afgesproken, willen we open en transparant met elkaar 

communiceren. Dus elkaar informeren, goed luisteren en vooral respect voor de ander, ook al heeft 

die een andere mening. Vrijwilligers, commissieleden en bestuurder moeten daarbij: 

- Een stimulerende en uitdragende rol aannemen 

- Een voorbeeldfunctie vervullen 

- Spelers leren om te gaan met teleurstellingen en corrigeren 

- Goede ontvangst en begeleiding van de gasten en de scheidsrechters verzorgen 

- Positief zijn en waardering naar elkaar uitspreken 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid in al zijn facetten. Het bestuur zorgt 

ervoor dat dit normen en waarden beleid zichtbaar wordt gepresenteerd op de website van de club. 

Het bestuur zorgt ervoor, dat dit beleid bekend is bij de uitvoerenden en leden. Daarnaast is het 

bestuur een voorbeeld voor anderen in woord, gedrag en gebaar en is zij consequent, laat dit ook 

duidelijk blijken in haar handelen naar buiten. 

 

8.Scheidsrechters/officials 

1. Van een (club)scheidsrechter mag men verwachten, dat hij/zij een wedstrijd kan leiden volgens de 

reglementen van de KNVB of de KNKV 

2. Hij/zij 'voelt' een wedstrijd zodanig aan zodat het plezier in het spel niet verloren gaat. 

3. Hij/zij is consequent, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 

4. De scheidsrechter beoordeelt opzettelijke overtredingen als onsportief gedrag, waardoor het 

respect voor eerlijk spel gehandhaafd blijft. 

5. Bovendien wordt - na het als vanzelfsprekend verondersteld controleren van de spelerspassen, het 

op het digitaal wedstrijdformulier noteren van gele/rode kaarten- van een clubscheidsrechter 

verwacht dat hij/zij: 

a. ongeregeldheden rapporteert aan het bestuur of vertegenwoordigers van de betreffende afdeling. 

b. bij een zeer ernstige situatie de verantwoording neemt om, mogelijk in overleg met de 

wedstrijdcoördinator, een afkoelingsperiode in te lassen, mits daarna een normale voortzetting van 

de wedstrijd mogelijk is.  

c. bij een zeer ernstige situatie de verantwoording neemt de wedstrijd te staken als van een normale 

voortzetting geen sprake meer kan zijn. 

d. bij ernstig onsportief gedrag de verantwoording neemt maatregelen te nemen om dat ongewenste 

gedrag te beëindigen.  

e. qua kleding als scheidrechter herkenbaar is.  

  



9.Regels voor ouders/toeschouwers 

Blijf altijd positief (juist bij verlies, volgende keer beter); positief naar eigen spelers, leiding en 

tegenpartij; geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee kijken; wees enthousiast en 

steun uw zoon of dochter en de medespelers/speelsters. 

U bent verplicht mee te draaien in een roulatieschema in verband met vervoer naar uitwedstrijden 

en wassen van teamkleding. De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u op geen enkele wijze 

met zijn/haar leiding.  

De voetbalclub is geen kinderopvang, steun de door de vereniging aan uw kind gestelde regels als op 

tijd komen, tijdig afmelden, het seizoen afmaken, douchen e.d. en de coach laten coachen. Ouders 

respecteren de trainers/leiders en laten het coachen aan hen over.  

Tip: Geef eens applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als dat van de tegenstander. 

 

10.Website en social media 

We willen een club met een positieve sfeer, waar mensen op een prettige wijze met elkaar omgaan. 

Dit geldt ook voor de berichtgeving op de website van sc Joure en op social media. Plaats berichten 

op deze media die respect tonen voor een ander, voor de club, de tegenstander, de scheidsrechter 

enz. De inhoud van de berichten mogen het algemeen belang van de vereniging zeker niet schaden. 

 

11.Sancties 
Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging van leden en functionarissen. Sancties kunnen worden 

opgelegd indien betrokken leden en functionarissen niet voldoen aan de verplichtingen en regels 

overtreden.  

 

 Sancties kunnen bestaan uit: 

1. Berisping 

2. Schorsing 

3. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) 

4. Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden 

5. Ontzegging van het recht om bepaalde functies of activiteiten uit te oefenen  

6. Geldboete 

 

Geldboetes worden altijd betaald door de betreffende speler. Bij vernieling, diefstal en het in bezit 

zijn van drugs, doen wij altijd aangifte bij de politie. De vernielingen worden altijd verhaald op de 

dader. In artikel 6 van de statuten en artikel 8 van het huishoudelijk reglement zijn de straffen, 

sancties verder toegelicht. 

 

 

 


