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1. Inleiding 

s.v. Poortugaal wil eraan bijdragen dat de leden met plezier kunnen sporten en zich verder 

kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van sport vinden we belangrijk. Wij 

willen actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, scheidsrechters, 

grensrechters, vrijwilligers en ouders/verzorgers op dit vlak. s.v. Poortugaal moet een ontmoe-

tingsplaats zijn en blijven waar iedereen gezamenlijk met plezier en voldoening kan sporten. 

Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Onze vereniging heeft gedragsregels opgesteld die 

hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de commissies dragen de gedragscode actief uit. In het 

bijzonder de trainers, begeleiders, scheidsrechters, grensrechters, vrijwilligers en ouders/ver-

zorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het 

uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties vol-

gen.  
 

De gedragscode geldt voor alle leden. De algemene gedragsregels per aandachtsgebied gel-

den voor alle doelgroepen binnen de vereniging. Daarnaast zijn specifieke gedragsregels per 

doelgroep opgesteld. 

 

Aandachtsgebieden: 

• Sportcomplex 

• Kantine 

• Kleedkamers 

• Velden 

• Kleding en materiaal 

• Alcohol, tabak, drugs en wapens 

 

Doelgroepen:  

• Spelers, zowel senioren als jeugd 

• Trainers 

• Leiders/aanvoerders 

• Toeschouwers en ouders 

• Vrijwilligers 

• Scheidsrechters en grensrechters 

 

Over wie gaat het? 

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger / scheidsrechter of 

grensrechter / kaderlid bij s.v. Poortugaal actief wil zijn, moet van de gedragscode op de hoogte 

zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn 

van de gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij s.v. Poortugaal uitgedragen en 

nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken.  

Waarover gaat het? 

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels; het gaat over wat we normaal 

vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we dui-

delijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan 

(wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, 

toeschouwers, ouders, vrijwilligers, kaderleden, scheidsrechters) zich niet aan de regels van 

de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.  
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2. Doelstelling 

Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de sportvelden steeds vaker dingen ge-

beuren die de sport in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering dat een sportvere-

niging een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee 

“begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. 

 

Het bestuur van onze vereniging wil (in KNVB-verband) meehelpen om excessen tegen te 

gaan middels dit reglement en inzake het sociaal-ethisch beleid binnen de invloedssfeer van 

onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren. Als uitgangspunt geldt de code 

die het landelijk platform tegen Geweld op Straat geformuleerd heeft. Kortweg gezegd: 

“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het be-

palen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”. 

 

2.1. Beleidskader: preventief en correctief optreden 

Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook, indien deze 

voorkomen, consequent handelend op te treden (correctief).  

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden 

(en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.  

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan 

overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aan-

merking komen.  
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3. Gedragregels 

s.v. Poortugaal vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoe-

fening van sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het sporten en als 

op het gebruik en het betreden van het sportcomplex van toepassing zijn. 

• We doen niets dat de goede naam van s.v. Poortugaal in diskrediet kan brengen. 

• We onthouden ons van onsportief gedrag. 

• We tonen altijd respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthouden ons van 

wat voor reactie dan ook op de leiding van de scheidsrechter. 

• We tonen respect voor de tegenstander en onthouden ons van wat voor reactie dan ook 

op het gedrag van de tegenstander. 

• We onthouden ons van discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, treiteren, 

pesten. 

• We gaan zorgvuldig en verantwoord om met eigendommen van s.v. Poortugaal en die 

van andere verenigingen. 

• We verwachten dat iedereen die kennis heeft van de Nederlandse taal, in het Nederlands 

praat op en rond de velden. 

• We verwachten dat de leden de contributie tijdig en volledig betalen. 

• Wapenbezit en wapengebruik is verboden in en om het sportcomplex. 

• Drugsbezit en drugsgebruik is verboden in en om het sportcomplex. 

 

Gedragscode Sociale media 

 

Sociale media zoals Twitter, Facebook, WhatsApp en nog vele andere bieden de mogelijkheid te la-

ten zien dat je trots bent op de vereniging. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief 

beeld van de sportvereniging s.v. Poortugaal. 

 

Het is daarbij van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede 

naam van de vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt 

s.v. Poortugaal van al de aan de vereniging verbonden vrijwilligers, leden en ouders/verzorgers om 

verantwoord met sociale media om te gaan. 

 

Wat s.v. Poortugaal daaronder verstaat, is in grote lijnen: 

• Op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect.  

• Op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER een ander.  

• Je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de vereniging niet schaden. Je kiest je 

woorden dus zorgvuldig.  

• Sociale media gebruik je niet tijdens de training. 

• Heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je 

dat niet met anderen via sociale media.  

• Wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan, 

dan mag dat alleen als die anderen jou daarvoor persoonlijk toestemming hebben gegeven. 

 

We accepteren niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, te kwetsen, te discrimi-

neren, te stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen. 

 

Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er op de vereniging maatregelen ge-

nomen. 

Wij vragen de trainers om bovenstaande gedragscode jaarlijks bij start van het seizoen bespreekbaar 

te maken in hun team en zullen dit ook opnemen in de huisregels van de vereniging. 
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4. Waarden & Normencommissie  

4.1. Taakstelling 

 

De W&N commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende 

taakstelling heeft, die beantwoordt aan de in hoofdstuk 2 vermelde doelstelling:  

 

• Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich 

thuis voelt, met respect en goede omgangs.v.ormen met elkaar wordt omgegaan en 

zijn/haar sport op correcte wijze beoefent. 

• Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van 

s.v. Poortugaal welke te maken hebben met waarden en normen (opgenomen in hoofd-

stuk 3 van dit statuut). 

• Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten (meldingspro-

cedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.). 

 

Hieruit kunnen de volgende deeltaken worden afgeleid: 

 

 

1. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid) 

- Het behandelen van de aangemelde conflicten en incidenten conform de hierna be-

schreven werkwijze; 

- het adviseren van het bestuur inzake de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie; 

- toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie. 

 

2. (Laten) toepassen van (KNVB) regels en richtlijnen 

- Gebruik maken van (KNVB-)publicaties zoals: Reglementenbundel, bewaarnummer 

en handleiding voor scheidsrechters; 

 

 

 

4.2. Samenstelling 

 

De W&N commissie bestaat uit 3 leden, waarvan 1 voorzitter. De leden kunnen elk één stem 

uitbrengen.  

 

De leden worden benoemd door het bestuur. Bij voorkeur zijn de leden van deze commissie 

geen lid van het bestuur. 

 

De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v het voorzitterschap, het 

secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De 

verslaglegging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden. 

 

 

4.3. Werkwijze 

 

In principe blijven de direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) primair verantwoordelijk 

voor het nemen van eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van 

ondergeschikte betekenis, dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden. Indien de over-

tredingen van meer structurele aard zijn wordt de betreffende bestuurscommissie waaronder 

de activiteit ressorteert ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders of ouders 

van betrokken jeugdleden horen hierbij.  
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De W&N commissie wordt pas ingeschakeld bij de meer ernstige vormen van wangedrag of 

indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn 

voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten 

geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van de W&N commissie is gebaseerd: 

 

1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan aanspraak maken op het aanmelden van een 

incident en/of conflict, echter uitsluitend en voorzover dit conflict en/of incident betrek-

king heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van bijvoorbeeld de KNVB of 

andere overkoepelende sportorganisaties en s.v. Poortugaal.  

2. Het incident en/of conflict wordt per email aangemeld bij de W&N commissie, bij voor-

keur binnen 1 week na het incident c.q. ontstaan van een conflict. 

3. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident kan de W&N commissie het 

bestuur adviseren om het besluit te nemen tot een onmiddellijke voorlopige strafopleg-

ging. Betrokkene (en/of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)) wordt hiervan zo spoedig moge-

lijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen schriftelijk in kennis gesteld. 

4. De W&N commissie (na eventueel noodzakelijke mondelinge of schriftelijke toelichting 

door de aanmelder van het conflict cq incident) deelt uiterlijk binnen 1 week na ontvangst 

van de melding aan betrokkene(n) schriftelijk mede, welke zaak aangaande hem/haar 

aanhangig is gemaakt.  

5. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld op een door de W&N commissie te bepalen 

tijd en plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Desgewenst kunnen hierbij ook 

getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden, dit ter beoordeling van de W&N com-

missie. De W&N commissie maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording.  

6. De W&N commissie stelt aan de hand van haar bevindingen een advies op ter goedkeu-

ring van het bestuur. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het 

advies) betrokkene in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere 

toelichting wenst op het advies van de W&N commissie nodigt zij de commissie daarvoor 

uit. Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de W&N com-

missie geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie. 

7. Het bestuur stelt betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen binnen een 

week na ontvangst van de kennisgeving een beroep aangetekend kan worden middels 

de bijgevoegde beroeps- en bezwaarprocedure.  
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5. Sancties 

Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien 

betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in artikel 6 

van de statuten. Sancties kunnen bestaan uit: 

1. Berisping 

2. Schorsing 

3. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) 

4. Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor 

een in de straf bepaald aantal wedstrijden; 

5. Ontzegging van het recht om een of meer in de straf genoemde functies voor een in 

de straf genoemde termijn uit te oefenen 

6. Geldboete 

7. Andere passende maatregelen 

 

De W&N commissie in zijn advies (en ook het bestuur in zijn besluit) beoordeelt een situatie 

op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc) niet los van de KNVB reglementen en 

rapportages (bijv. wedstrijdformulier) of reglementen van andere overkoepelende sportorgani-

saties). Toegekende straffen van de KNVB of van andere overkoepelende sportorganisaties 

dienen in principe als voldoende gedragscorrectief te worden beschouwd. Alleen in bijzondere 

situaties kan het bestuur, na een daartoe uitgebracht advies van de W&N commissie, additio-

nele sancties opleggen. 

 

 

 

  De vereniging spreekt de intentie uit om: 

- een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren; 

- bij aanmelding van een nieuw lid een eventueel door de andere vereniging opgelegde 

sanctie over te zullen nemen; 

- bij overschrijving naar een andere vereniging deze op de hoogte te zullen stellen van 

de opgelegde sanctie. 
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6. BIJLAGEN 

 

6.1. Gedragsregels m.b.t. de aandachtsgebieden: 
 

6.1.1. Op en rond het sportcomplex 

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk 

daarbij in ieder geval aan de volgende punten:  

• Fietsen, brommers en scooters worden in de daarvoor bestemde rekken of vakken 

geplaatst.  

• Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.  

• Parkeren naast de kantine kan alleen met toestemming van het bestuur. 

• De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.  

• Matig uw snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.  

• Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

Degene die zich niet houdt aan deze regels wordt op dat gedrag aangesproken.  

6.1.2. In de kantine 

• Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine te betreden. 

• Roken is niet toegestaan. 

• Wij verwachten dat de leden in de kantine na gebruik de lege flessen etc. naar de bar 

terug brengen. 

• Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

• Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen. De tafels, het voetbalspel etc heb-

ben een andere bestemming. 

• Het is verplicht de sporttassen in het tassenrek te plaatsen.  

• Honden zijn toegestaan mits aangelijnd en zij geen overlast bezorgen. 

• De aanwijzingen van de barmedewerkers worden opgevolgd. 

Degene die zich niet houdt aan deze regels wordt op dat gedrag aangesproken.  

6.1.3. In en rond de kleedkamers 

• Voetbal- en sportschoenen worden buiten de deur schoon gemaakt voordat de gang 

naar de kleedruimten wordt betreden. 

• Het schoonmaken van de schoenen of het uitspoelen van trainingskleding in de dou-

cheruimte is niet toegestaan. 

• Het douchen na de wedstrijd/training wordt sterk aanbevolen. 

• Hou rekening met de teams die na jou gebruik willen maken van de kleedkamer. Dou-

che en  verkleed je indien gevraagd zo snel mogelijk. 

• De banken in de kleedkamers zijn er om op te zitten. Staan doen we op de vloer. 
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• De kleedkamers worden altijd opgeruimd en aangeveegd achter gelaten. De leiders 

en trainers houden hier toezicht op. 

• Afval wordt in de afvalbakken gedaan. 

• Op muren, banken en deuren schrijven of krassen is verboden. 

• We gaan naar de velden via de aangegeven route. 

• De in de kleedkamer aanwezige aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de 

kleedkamers worden stipt nageleefd. 

Degene die zich niet houdt aan deze regels wordt op dat gedrag aangesproken.  

6.1.4. Op en rond de velden 

• Wees zuinig op de velden. Ga niet doelschieten op de wedstrijdvelden. 

• Velden zijn geen oversteekplaats. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant 

moet. 

• Blijf achter de hekken/ reclameborden tijdens een wedstrijd  

• Alcohol, glas en roken langs de lijnen zijn niet toegestaan. 

• We lezen de instructies voor het kunstgras.v.eld voor het betreden hiervan en volgen 

deze op. 

Degene die zich niet houdt aan deze regels wordt op dat gedrag aangesproken.  

6.1.5. Kleding en materiaal 

 

• Iedere speler is verplicht het officiële s.v. Poortugaal tenue aan te schaffen en te dragen 

tijdens wedstrijden. 

• (Eigen) Sportkleding is altijd schoon en heel. 

• Alle teams mogen (in principe) spelen in een gesponsord tenue, mits hiervoor toestem-

ming is gegeven door het bestuur. 

• Spelers zijn zuinig op de tenues van de vereniging (van hun sponsor). 

• Het dragen van scheenbeschermers bij voetbaltrainingen en wedstrijden is verplicht. 

• Het wedstrijd- en trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor 

bestemde plaats. 

• De ballen, die over het hek worden geschoten, worden altijd meteen opgehaald. 

• De verschillende materiaalhokken blijven opgeruimd. 

Degene die zich niet houdt aan deze regels wordt op dat gedrag aangesproken.  
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6.1.6. Alcohol, tabak, drugs en wapens 

 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat s.v. Poor-

tugaal veel jonge leden heeft dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:  

• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en 

zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van 

alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.  

• Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag 

voor 12:00 uur niet toegestaan. 

• Roken in het clubgebouw is niet toegestaan. 

• Roken in wedstrijdkleding is niet toegestaan.  

• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan. 

• Wapenbezit is niet toegestaan. 

• Er wordt geen alcohol geschonken/verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. 

• Het is ouders en anderen niet toegestaan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verschaf-

fen. 

• Voor gebruik buiten wordt alle drank geschonken in plastic. 

• Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken buiten het clubgebouw en het terras. 

• Desgevraagd is men verplicht zich te legitimeren aan de barmedewerkers. 

• Wij verwachten dat onze leden, toeschouwers en vrijwilligers kennis nemen van de regels 

rondom het gebruik van alcohol, glas en roken via de publicaties in de kantine. Wij ver-

wachten dat de leden, toeschouwers en vrijwilligers zich aan deze regels houden. 

Degene die zich niet houdt aan deze regels wordt op dat gedrag aangesproken.  
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6.2. Gedragsregels m.b.t. de doelgroepen 

6.2.1. Gedragsregels voor de speler 

De spelers zijn als de leden van s.v. Poortugaal de kern van de sportvereniging.  

De speler:  

• Doet niets dat de goede naam van s.v. Poortugaal in diskrediet kan brengen. 

• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn me-

despelers in het veld.  

• Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij 

trainer/leider/wedstrijdsecretariaat als niet aan de training of de wedstrijd kan worden 

deelgenomen.  

• Onthoud zich van onsportief gedrag in het algemeen 

• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.  

• Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van s.v. Poortugaal  

• Toont respect voor de tegenstander en het publiek en onthoud zich van een negatieve 

reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander en/of het publiek. 

• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters en onthoud zich 

van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding.  

• Is zuinig op alle materialen van s.v. Poortugaal en andere verenigingen, dus ook op de 

velden en kleedkamers.  

• Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, 

scheldwoorden, krachttermen en dergelijke. 

• Zorgt dat de gebruikte kleedkamer schoon wordt achtergelaten. 

• Zet op wedstrijddagen zijn sporttas in het daarvoor bestemde rek. Na de training mag 

de tas in de hal. 

• Wij verwachten dat de speler medespelers aanspreekt die handelen in strijd met de 

geldende gedragsregels. 
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6.2.2. Gedragsregels voor de begeleider 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing.  

De begeleider:  

• Doet niets dat de goede naam van s.v. Poortugaal in diskrediet kan brengen en is zich 

bewust van zijn voorbeeldfunctie 

• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team, gedraagt zich sportief.  

• Toont respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoud zich van een ne-

gatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en grens-

rechters. 

• Toont respect voor tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoud 

zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegen-

stander, toeschouwers, ouders en vrijwilligers. 

• Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, 

scheldwoorden, krachttermen etc. 

• Treden bij escalaties tijdens de wedstrijd beschermend op voor iedereen die volgens 

de regels bij de wedstrijd betrokken is. Optreden is gericht op deëscalerend effect op 

de gebeurtenissen. 

• Houdt toezicht in de kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden en zorgt dat de kleedka-

mer opgeruimd en heel wordt achtergelaten. 

• Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.  

• Organiseert het opruimen van sportmaterialen, zoals bijvoorbeeld: de doelen, het op-

klappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.  

• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, con-

tactpersoon of via het meldingsformulier bij de secretaris. Bij wangedrag van de jeugd-

spelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.  
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6.2.3. Gedragsregels voor de trainer 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.  

De trainer:  

• Doet niets dat de goede naam van s.v. Poortugaal in diskrediet kan brengen en is zich 

bewust van zijn voorbeeldfunctie 

• Is voor, tijdens en na de wedstrijden en trainingen verantwoordelijk voor het gedrag 

van de groep. 

• Instrueert spelers en begeleiders over gewenst en ongewenst gedrag tijdens het voet-

ballen. 

• Neemt de eigen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de spelers en laat het be-

palen van de gedragsgrenzen niet alleen aan de scheidsrechter. 

• Neemt binnen de eigen mogelijkheden maatregelen indien de gedragsregels niet na-

geleefd worden. 

• Toont respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoud zich van een ne-

gatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en grens-

rechters. 

• Toont respect voor tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoud 

zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegen-

stander, toeschouwers, ouders en vrijwilligers. 

• Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, 

scheldwoorden, krachttermen etc. 

• Treden bij escalaties tijdens de wedstrijd beschermend op voor iedereen die volgens 

de regels bij de wedstrijd betrokken is. Optreden is gericht op deëscalerend effect op 

de gebeurtenissen. 

• Houdt toezicht in de kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden en zorgt dat de kleedka-

mer opgeruimd en heel wordt achtergelaten. 

• Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.  

• Organiseert het opruimen van sportmaterialen, zoals bijvoorbeeld: de doelen, het op-

klappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.  

• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden 

• Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.  

• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator of 

schriftelijk bij de secretaris. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ou-

ders/verzorgers ingelicht.  
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6.2.4. Gedragsregels voor de scheidsrechters en grensrechters 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de scheidsrechter en grensrechter van 

toepassing.  

• Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, 

scheldwoorden, krachttermen etc. 

• Vult de wedstrijdformulieren naar eer en geweten en volgens de regels van de KNVB 

of een andere overkoepelende sportorganisatie in. 

• Is tijdig uur voor de wedstrijd aanwezig. 

• Past de regels aan het niveau van de spelers. Plezier in het spel staat bij jeugdige 

sporters voorop. 

• Is zowel binnen als buiten het veld sportief. 

• Is beslist, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen. 

• Zorgt ervoor op de hoogte te zijn van vernieuwde spelregels. 

• Geeft daar waar verdiend beide teams een compliment voor het goede spel. 
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6.2.5. Gedragsregels voor ouders/toeschouwers 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/toeschouwer van toepassing.  

De ouder/toeschouwer 

• Doet niets dat de goede naam van s.v. Poortugaal in diskrediet kan brengen en is zich 

bewust van zijn voorbeeldfunctie 

• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door sportief gedrag en respect 

te hebben voor iedereen op en om het veld.  

• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden van het veld.  

• Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en be-

geleiders en komt dus niet in de kleedkamer (uitgezonderd voetballers JO-11 en JO-

9) tenzij op verzoek van de begeleiding. 

• Moedigt positief aan maar onthoudt zich van technische en tactische aanwijzingen. 

• Moedigt niet aan tot fanatieker spel. 

• Wij verwachten dat de ouder/toeschouwer de aanwijzingen van de kaderleden en de 

vrijwilligers opvolgt. 

• Heeft respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoud zich van een nega-

tieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en grens-

rechters. 

• Heeft respect voor spelers, tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en 

onthoud zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de 

tegenstander, toeschouwers, ouders en vrijwilligers. 

• Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, 

scheldwoorden, krachttermen etc. 

• Uit eventuele kritiek op training, begeleiding of organisatie bij de betreffende coördina-

tor of het betreffende bestuurslid. 

• Gunt zijn/haar kind het kind zijn, want het kind moet nog zoveel leren. Winnen en ver-

liezen hoort bij sport, hou het positief. 
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6.2.6. Gedragsregels voor de vrijwilliger 

Voor elke vrijwilliger, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. 

Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt 

afspraken met de club. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/toe-

schouwer van toepassing.  

De vrijwilliger:  

• Doet niets dat de goede naam van s.v. Poortugaal in diskrediet kan brengen en is zich 

bewust van zijn voorbeeldfunctie 

• Houdt toezicht op het schoon achterlaten van de ruimten die tijdens activiteiten ge-

bruikt worden. 

• Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, 

scheldwoorden, krachttermen etc. 

• Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragsregels e.d. con-

tact op met de begeleider van het desbetreffende team of meldt dit schriftelijk aan het 

verantwoordelijk bestuurslid. 

• Is zich bewust van de voorbeeldfunctie en gedraagt zich altijd respectvol en sportief.  

• Maakt geen verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzet-

telijk.  

• Toont respect voor anderen en is zuinig op de eigendommen van s.v. Poortugaal 
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7.3.7 Gedragsregels voor niet-leden 

 

De vereniging zal de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties 

(clubgebouw, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen 

hebben tegenover scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader 

van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, 

discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en ver-

der elke vorm van handtastelijkheid). 

De duur van het toegangs.v.erbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de mis-

draging. 

Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat de vereniging het treffen van maatregelen jegens een 

zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie 

of justitie. 

 

De vereniging verplicht zich bij misdragingen van niet-leden: 

- politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een (ka-

der)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen 

van aangifte; 

- volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het zonodig doen van 

aangifte; 

- politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden; 

- zich bij het effectueren van opgelegde sancties zonodig te voorzien van hulp van 

de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/of politie; 

- de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters; 

- alle vormen van fysiek geweld ten opzichte van scheidsrechter(s), assistent-

scheidsrechter(s), (kader)leden van de bezoekende vereniging, zowel voor, tijdens 

als na de wedstrijd, schriftelijk aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de 

KNVB of een andere overkoepelende sportorganisatie  onder opgave van getuigen. 

 

 

  

 


