
Bijlage 11: Gedragsprotocol vv Oeken

Binnen vv Oeken vinden we het van groot belang om op een goede en respectvolle manier met
elkaar om te gaan. Om helder te hebben wat je van wie in welke rol mag verwachten hebben we
voor spelers, trainers en teamleiders een gedragsprotocol opgesteld. Lees bij de onderstaande
protocollen voor hij/zij; hem/haar; trainer/trainster; speler/speelster; teamleider/teamleidster,
enzovoort.

De speler
Ik…

1. ben verantwoordelijk voor de spullen die mij in bruikleen zijn gegeven door vv Oeken. Als
iets kwijt of kapot is, meld ik dit direct!

2. ben altijd sportief naar iedereen. Ik gedraag me tegenover scheidsrechters, grensrechters en
publiek en behandel anderen zoals ik ook behandeld wil worden.

3. blijf tijdens wedstrijden bij mijn team; Ik ga niet tijdens de warming up, de wedstrijd of in de
rust naar de kantine, vrienden of ouders. Het team rekent op mij.

4. douche me na wedstrijden en trainingen, hierbij is gebruik van badslippers aan te raden. Als
ik problemen heb ten aanzien van het douchen, overleg ik dit altijd even met mijn
teambegeleiders of laat mijn ouders contact opnemen met hen.

5. ben met het hele team verantwoordelijk voor het opruimen van de spullen na de trainingen
en verlaat het veld als team. Na trainingen en wedstrijden laat ik de kleedkamers netjes
achter. Mijn team kan hiervoor een corvee schema opstellen, waarbij per periode/wedstrijd
twee spelers verantwoordelijk zijn voor het opruimen van spullen/netjes maken van
de  kleedkamer.

6. meld  me voor wedstrijden en trainingen zo spoedig mogelijk af bij de teambegeleiders; ik
doe dit zodra ik weet dat ik ergens niet kan. Een trainer kan mij “in de wissel laten starten”,
wanneer ik me niet heb afgemeld. Ik geef ook door wanneer ik te laat ben voor een
wedstrijd of training. Ik zorg dat ik weet hoe laat ik aanwezig moet zijn.

7. kan af en toe gevraagd worden met een ander team mee te doen. Dit gaat altijd in overleg
met mijn teambegeleiding. Ik speel niet zonder toestemming van mijn eigen teambegeleiders
met een ander team mee.

8. heb tijdens wedstrijddagen al mijn benodigde materialen/kleding bij me, scheenbeschermers
zijn bij wedstrijden en trainingen verplicht.

9. zorg ervoor dat ik bij trainingen vijf minuten voor aanvang aangekleed op het veld aanwezig
ben.

10. houd me op sportaccommodaties, dus ook bij vv Oeken aan het rookverbod. Ook houd ik
me aan de “NIX onder 18 regel” voor alcoholische dranken. Met het negeren van de regels
kan ik mezelf, de club en de vrijwilligers in de problemen brengen.

De trainer
De trainer...

1. is verantwoordelijk voor het voetbal gedeelte van het team tijdens de trainingen en
wedstrijden en is op dat gebied eerste aanspreekpunt voor spelers en ouders.

2. is op de hoogte van het gedragsprotocol voor de spelers.



3. is verantwoordelijk voor de (voetbaltechnische) ontwikkeling van de spelers. Hij organiseert
de trainingen en wedstrijden op een niveau passend bij de  leeftijdsgroep en niveau waarop
het team is ingedeeld.

4. is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie; bij thuiswedstrijden toont hij goed gastheerschap en
bij uitwedstrijden is hij het visitekaartje van de club. Tijdens wedstrijden is de trainer
herkenbaar aan de door de club verstrekte coachjas of andere clubkleding. .

5. communiceert samen met de teamleider alle teamaangelegenheden en informatie uit de
VTC/AC/het bestuur met spelers en ouders; aanvangs-en vertrektijden worden tijdig
gedeeld.

6. is samen met de teamleider verantwoordelijk voor de aan hem verstrekte spelers en
middelen. Hij zorgt ervoor dat de spelers na de training samen het veld verlaten, alle spullen
worden opgeruimd en kleedkamer netjes wordt achter gelaten. Hiervoor kan hij ook een
“corvee rooster” maken, waarin per periode/wedstrijd twee spelers dit voor hun rekening
nemen. Ook het netjes achterlaten van kleedkamers na wedstrijden valt onder dit “corvee
rooster”.

7. ziet er samen met de teamleider op toe dat spelers zich houden aan de met hen gedeelde
gedragsregels.

8. bespreekt incidenten met spelers tijdens trainingen en wedstrijden met de betreffende
ouders, de teamleider en de verantwoordelijke coördinator en mag na overleg met beiden
een sanctie opleggen aan betreffende speler.

9. geeft via de verantwoordelijke coördinator regelmatig terugkoppeling aan de VTC over de
gang van zaken binnen het team.

10. neemt waar nodig deel aan overleg en geeft zelf ook aan wanneer hij vindt dat zaken
besproken moeten worden.

De teamleider
De teamleider...

1. is verantwoordelijk voor het administratieve en organisatorische gedeelte van het team
tijdens de wedstrijden en is op dat gebied eerste aanspreekpunt voor spelers en ouders.

2. is op de hoogte van het gedragsprotocol voor de spelers.
3. is verantwoordelijk voor de niet voetbal activiteiten van het team. Hij organiseert op

teamniveau (de door de club/AC geregelde) activiteiten en evenementen als toernooien,
verkoopacties, teamuitjes, etc.

4. is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie; bij thuiswedstrijden toont hij goed gastheerschap en
bij uitwedstrijden is hij het visitekaartje van de club. Tijdens wedstrijden is de teamleider
herkenbaar aan de door de club verstrekte coachjas of andere clubkleding.

5. communiceert samen met de trainer alle teamaangelegenheden en informatie uit de
VTC/AC/het bestuur met spelers en ouders; aanvangs-en vertrektijden worden tijdig
gedeeld.

6. is samen met de trainer verantwoordelijk voor de aan hem toegewezen spelers. Hij zorgt
ervoor dat de spelers na de wedstrijden de kleedkamer netjes achter laten. Hiervoor kan een
“corvee rooster” worden gemaakt, waarin per periode/wedstrijd twee spelers dit voor hun
rekening nemen.

7. ziet er samen met de trainer op toe dat spelers zich houden aan de met hen gedeelde
gedragsregels.



8. vult voorafgaand aan de wedstrijden het digitale wedstrijdformulier (DWF) in op de
wedstrijdzaken app en is bij thuiswedstrijden verantwoordelijk voor het verstrekken van
ranja/thee voor het eigen team en de tegenstander.

9. brengt de coördinator op de hoogte van ernstige blessures en eventueel opgelopen gele en
rode kaarten.

10. neemt waar nodig deel aan overleg en geeft zelf ook aan wanneer hij vindt dat zaken
besproken moeten worden.


