
Gedragsregels Voetbalvereniging Meeuwenplaat. 
 
 
 
 
 
 
 
Bedoeld voor ieder die gebruikt maakt van de faciliteiten van v.v. Meeuwenplaat, zowel spelend       
als niet spelend of als bezoeker, (verder genoemd als personen.) 
                  
 

1. Respect voor elkaar en onze eigendommen telt voor onze vereniging zwaar.  
 
2. Alle personen dienen zich te onthouden van grof taalgebruik, lichamelijk geweld en molestatie van 

derden, zowel binnen als buiten het voetbalveld. 
 Pesten wordt niet getolereerd.  
 Vandalisme wordt gestraft.  
 Discriminatie wordt niet getolereerd. 
 Seksuele intimidatie wordt niet getolereerd. 

 
3.   Van een persoon wordt verwacht dat hij of zij de kantine, kleedkamers en buitenruimtes 

na gebruik netjes achterlaat. Denk hierbij aan o.a. het terugbrengen 
van lege flesjes, papier en rommel weggooien en meubilair terugzetten. 

            Stoelen zijn er alleen om op te zitten, dus geen voeten op stoelen en tafels. 
 Spelen om geld is niet toegestaan in de kantine. 
 In het gehele complex van onze vereniging geld een rookverbod. 

Dus ook in de kleedkamers. 
 In de kleedkamers en gangen is het verboden alcoholische dranken te gebruiken 

Zo ook het gebruik van dranken in glazen flessen of uit glazen. 
 Het is niet toegestaan etenswaren te nuttigen in de kleedkamers 
 Het is niet toegestaan met dranken in glas naar buiten te gaan. 

Alleen plastic bekers mogen buiten de kantine gebruikt worden. 
(Dit is door de overheid bepaald, overtreders worden streng gestraft) 

 Op de parkeerplaats en omringende trottoirs geld een alcoholverbod. 
 Honden alleen aangelijnd in de kantine en bij de velden.  
 Nuttigen van alcohol in de kantine is voor 12.00 uur niet toegestaan. 

(Zie: Bestuursreglement “Alcohol in sportkantines”.) 
 De aanwijzingen van het barpersoneel dienen te worden opgevolgd. 

 
4 Een persoon heeft respect voor andermans eigendommen. 

Ieder persoon is hoofdelijk aansprakelijk voor aangerichte schade en  
vernieling. 

 
5. Een gestraft persoon dient zich te houden aan de door hem/haar 

opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van de door hem/haar gepleegde 
overtreding. De vereniging zal de door KNVB opgelegde boetes en/of 
in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op betreffende 
verenigingslid.  
Commissie Waarden en Normen heeft hierin een belangrijk aandeel.  
Ieder lid dient zijn/haar medelid te corrigeren waar nodig.  

 
6. Contributie dient voor de bekend gemaakte datum voldaan te zijn. 

Bij het in gebreke blijven mag er niet gevoetbald of getraind worden. 
U kunt een gesprek aanvragen bij onze Penningmeester mocht de betaling  
door omstandigheden problemen opleveren. “Samen komen wij er wel uit”. 
 

 Bestuur Voetbalvereniging Meeuwenplaat te Hoogvliet 25-08-2008 
Commissie Waarden en Normen. 


