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Algemene gedragsregels SV Nootdorp
• Wij behandelen elkaar en onze bezoekers met 

respect
• Wij gedragen ons als een sportieve speler/ 

supporter op en om het speelveld
• Wij gebruiken geen geweld of scheldwoorden
• Wij gaan respectvol om met andermans en 

verenigingseigendommen
• Wij zijn behulpzaam, gevraagd en ongevraagd
• Wij accepteren de beslissingen van scheidsrechters 

en grensrechters
• Wij praten met elkaar en niet over elkaar
• Wij spreken elkaar aan op het gedrag
• Wij laten de kleedkamers, de velden en de kantine 

netjes achter
• Wij roken alleen waar dat mag en gaan verstandig 

om met alcohol
• Wij zetten ons actief in voor de club als vrijwilliger

Beleidsplan Normen en Waarden
Het beleidsplan Normen en Waarden is een 
uitwerking van het huishoudelijk reglement dat 
zich richt op het gedrag van leden, begeleiders en 
bezoekers. Het beleidsplan Normen en Waarden is 
vastgesteld door het bestuur van SV Nootdorp. 
Op de website van SV-Nootdorp onder het kopje 
‘Fair Play’ kunt u het beleidsplan en de sanctielijst 
downloaden. Daar vindt u ook de meest recente 
informatie over de commissie Normen & Waarden.
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“Plezier staat voorop, 
prestaties 

volgen dan vanzelf”

COMMISSIE NORMEN & WAARDEN

Fair play
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Gedragsregels
Naast de ‘Algemene Gedragsregels’ zijn er ook gedrags-
regels voor verschillende groepen. Hier volgen enkele 
voor spelers, leiders en trainers, scheidsrechters, ouders 
en voor publiek.

Spelers
Het voetbalspel moet uiteraard volgens de bekende 
wedstrijdregels worden gespeeld. De spelers van de te-
genpartij en de scheidsrechter geef je voor de wedstrijd 
een hand. Wees sportief, provoceer de tegenstander niet.

Leiders en trainers
Bedenk dat je als leider/trainer een voorbeeldfunctie 
hebt. Beloon en corrigeer spelers op basis van gedrag. 
Rapporteer wangedrag aan de coördinator of wedstrijd-
secretaris. 

Scheidsrechters
Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren 
van fouten. Reageer niet op reacties van toeschouwers.

Ouders en verzorgers
Trainers en leiders bepalen de gang van zaken rondom 
het team. Respecteer de beslissingen van de (assistent) 
scheidsrechter. Blijf altijd positief, ook bij verlies. Moedig 
je kind aan om volgens de regels te spelen.

Publiek en supporters
Moedig je team aan op een sportieve en opbouwende 
manier. Laat speltechnische aanwijzigingen over aan 
het begeleidingsteam.

Spelregels
Net als veel andere voetbalclubs let SV Nootdorp 
nauwgezet op normen en waarden. Wat zijn normen en 
waarden? Je zou kunnen zeggen: “de spelregels van SV 
Nootdorp, de wijze waarop we met elkaar (horen) om te 
gaan en de manier waarop we ons (behoren) te gedra-
gen” . Dit geldt voor de spelers, bestuurs leden, leiders, 
trainers, vrijwilligers, ouders, supporters en scheids-
rechters.

Verantwoordelijkheid
Normen en waarden hebben ook alles te maken met 
het nemen van verantwoordelijkheid. Voetbal is een 
teamsport die bij een vereniging wordt beoefend. Dit 
brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel 
naar het team als naar de vereniging. Respecteer de 
eigendommen van een ander en die van de vereniging 
en zorg goed voor materialen in bruikleen. Laat zowel 
uit als thuis kleedkamers netjes achter. Als we allemaal 
gewoon blijven doen, is en blijft voetbal heel leuk.

Commissie Normen en Waarden
De commissie Normen en Waarden is een door
het Bestuur ingestelde adviescommissie. Doel van 
de commissie is het bevorderen en bewaken van een 
goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid 
zich thuis voelt, en waarin met respect en met goede 
omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en de 
voetbalsport op respectvolle wijze wordt beoefend.

Gezocht
De commissie Normen en Waarden bestaat uit een 
aantal enthousiaste ouders die zich inzetten voor een 
beter sportklimaat. Voelt u daar ook wat voor? Wilt 
u eerst eens weten hoe het reilt en zeilt binnen de 
commissie? Neem dan vrijblijvend contact met ons 
op via fairplay@svnootdorp.nl. De commissie heeft 
momenteel een groot aantal vrijwilligers, vele handen 
maken daardoor licht werk. Maar we verwelkomen 
altijd graag nieuwe mensen!
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