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DOELSTELLING VAN HET GEDRAGSREGLEMENT 

Helaas gebeuren er zaken op en rond het voetbalveld die niets met voetbal te maken hebben. 
Schelden, slaan en grove overtredingen zijn zeker geen uitzondering. Voetbal is te leuk om dit 
toe te staan. Het bestuur van v.p.v. Purmersteijn wil meehelpen om dit soort gedrag tegen te 
gaan. Wij willen daarom een beleid dat preventief en correctief moet werken. 
 
Als uitgangspunt nemen wij hierbij; 
Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en het bepalen van eigen 
grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.  

 

Beleid: preventief en correctief optreden  

Het beleid van het bestuur zal erop gericht zijn om wangedrag te voorkomen (preventief), maar 
indien dit toch voorkomt consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit 
gedragsreglement vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club, dat elke 
vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.  
 
Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en 
gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop zij ook kunnen worden aangesproken.  
 
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan 
overtreding van deze gedragsregels en daarom voor de uitvoering van de vastgestelde sancties 
in aanmerking komen.  
 
Waarom gedragsregels? 
Of het nu gaat om een speler, een toeschouwer of een vrijwilliger die een functie bekleedt in de 
vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men 
gezamenlijk de vereniging moet inrichten en zo veel mogelijk rekening moet houden met de 
wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook, dat je afspraken moet maken over de wijze 
waarop je met elkaar omgaat. Maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals 
tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken worden voor onze 
vereniging vastgelegd in dit gedragsreglement. Hierin leggen wij de normen en waarden voor 
ons handelen vast en beloven elkaar deze te zullen nakomen. 
 
Op de hierna volgende pagina’s vind je de gedragsregels, welke binnen onze vereniging van 
toepassing zijn voor de jeugdleden en in een aantal gevallen voor hun ouders/verzorgers.  

 
Akkoord gaan met de gedragsregels? 
Het is niet noodzakelijk, dat spelers en ouders nadrukkelijk aangeven akkoord te gaan met 
hetgeen in dit Gedragsreglement is opgenomen. In het Huishoudelijk Reglement van v.p.v. 
Purmersteijn is daarover het volgende opgenomen; 
 
Artikel 16, gedragsreglement voor jeugdspelers 
Bij Purmersteijn is een gedragsreglement opgesteld voor de jeugdleden. De volledige tekst van 
dit gedragsreglement is opvraagbaar bij de secretaris en op de Purmersteijn website te vinden. 
Wanneer het lidmaatschap wordt aangegaan, worden de jeugdleden en hun ouders/verzorgers 
geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit gedragsreglement en zich hier aan te houden. 
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1. Algemene regels 
 
1.1 Een verenigingslid dient bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) enkele eenvoudige 
verenigingstaken te verrichten.  
 
1.2 Een verenigingslid dient niet te schelden en/of fysiek geweld te gebruiken vóór, tijdens en na 
alle activiteiten welke uit naam van Purmersteijn worden verricht. Pesten en discriminatie 
worden hierbij uiteraard ook niet getolereerd. 
 
1.3 Een verenigingslid dient respect te hebben voor andermans eigendommen en is 
aansprakelijk voor de door hem/haar aangerichte schade c.q. vernieling.  
 
1.4 Een vereniginglid is zelf verantwoordelijk voor het tijdig halen van informatie via zijn/haar 
leider en/of via onze website (www.purmersteijn.eu). 
 
1.5 De gedragsregels gelden uiteraard ook voor de uitwedstrijden en uittoernooien, wanneer wij 
te gast zijn bij een andere vereniging. 
 

 

2. Het Purmersteijn complex 
 
Op en rond het complex 
 
2.1 Het achterlaten van rommel op en rond de speelvelden is verboden. Afval hoort in de 
vuilnisbakken.  
 
2.2 Op en rond de velden mag niet worden gerookt. 
 
De Kantine 
 
2.3 De kantine mag niet worden betreden met voetbalschoenen. 

 
2.4 In de kantine mag niet worden gerookt.        

 
De Kleedruimtes  
 
2.5 Flesjes en/of ander glaswerk mogen niet naar de kleedruimtes worden meegenomen. 
 
2.6 In de kleedruimtes mag niet worden gerookt.        

 
2.7 Een door de leider of trainer aangewezen verenigingslid zorgt voor het netjes achterlaten 
van de door het team gebruikte kleedruimtes.  

 

 

3. Kleding 
 
3.1 Scheenbeschermers worden altijd gedragen tijdens de wedstrijden en trainingen. 

 
3.2 Het dragen van horloges en andere sieraden is verboden tijdens de wedstrijden en 
trainingen.  
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4. Wedstrijden en trainingen  
 
4.1 Iedereen zorgt dat hij/zij op tijd is op de trainingen. 
 
4.2 Iedereen zorgt dat hij/zij op tijd is op de wedstrijddagen.  
 
4.3 Bij verhindering van training en/of wedstrijd meld je dit zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 2 
dagen voor de wedstrijd, bij de verantwoordelijke trainer/leider, met opgave van de reden.  

 
4.4 Bij trainingen of wedstrijden van een ander team blijf je altijd buiten de veldomheining. 
 
4.5 De spelers dragen de verantwoording voor de intrap- en trainingsballen en overige spullen 
van het team. Zowel voor, tijdens, als na de wedstrijden en trainingen. 
 
4.6 Na afloop van de wedstrijd wordt de scheidsrechter een hand gegeven en bedankt voor het 
fluiten van de wedstrijd. 
 
 

5. Ouders / verzorgers / supporters 
 
5.1 Bij uitwedstrijden dient er voldoende vervoer aanwezig te zijn. De ouders/verzorgers zijn er 
met elkaar voor verantwoordelijk, dat de spelers met auto’s kunnen worden vervoerd. 
 
5.2 U wordt verzocht, om tijdens de wedstrijden en trainingen achter de veldomheining te blijven 
en niet in de kleedruimtes te komen. Voor en na de wedstrijden en trainingen kan uiteraard aan 
onze jongste spelers hulp worden geboden bij het omkleden. 

 
5.3 Tijdens wedstrijden en trainingen verzoeken wij u om niet met woord of gebaar aanwijzingen 
te geven (coachen) of commentaar te geven op de spelers, trainers, scheidsrechters of assistent 
scheidsrechters. Aanmoedigingen zijn natuurlijk welkom. 
 
5.4 Wanneer u het niet eens bent met een trainer/leider, met zaken binnen de vereniging, of u 
heeft goede suggesties, dan verzoeken wij u na de wedstrijd een afspraak te maken voor een 
later tijdstip. De wedstrijddag is hiervoor niet geschikt. 

 

 
Tips voor ouders van onze jongere jeugdspelers; 
-> Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de wedstrijd van uw kind. 
-> Wees enthousiast, stimuleer uw kind en zijn medespelers. 
-> Blijf altijd positief en wordt niet boos, juist bij verlies. De volgende keer beter. 
-> Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg. Met de bal, met zichzelf, 
    en met de tegenstander. 
-> Als uw kind talent heeft, dan wordt dat heus wel opgemerkt (ook bij Purmersteijn). 
-> Laat het coachen over aan de trainer/leider.  
-> De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich daarom niet met zijn/haar beslissingen. 
-> Wilt u echt met het voetbal bezig zijn, volg dan de cursus jeugdvoetbal spelleider of  
    jeugdvoetbal trainer. 
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6. Het melden van incidenten  
 
Een ieder kan een incident of conflict aanmelden bij het (jeugd)bestuur via de (jeugd)secretaris. 
Afhankelijk van de aard van het incident of conflict wordt bepaald, of de betrokkenen door het 
(jeugd)bestuur voor een gesprek worden uitgenodigd.  

 
Tijdens de behandeling van een incident kunnen alle betrokkenen hun standpunt voorleggen 
(hoor en wederhoor). 
 

 

7. Sancties bij overtredingen 
 
Als (jeugd)bestuur en gelukkig velen binnen de vereniging met ons, vinden wij dat de 
gedragsregels zo vanzelfsprekend zijn, dat overtreding van deze regels niet voor zou moeten 
komen. Helaas, het gebeurt toch. Op handhaving van de gedragsregels zal daarom worden 
toegezien en onwenselijk gedrag zal vanuit de vereniging worden bestraft. 
 
De leiders/trainers zijn in eerste aanzet verantwoordelijk voor handhaving van de gedragsregels. 
Zij kunnen ook zelfstandig sancties opleggen voor de lichtere overtredingen van de 
gedragsregels. De leiders/trainers worden hierin gesteund door het jeugdbestuur, waarbij de 
betreffende hoofdcoördinator voor hen de eerste aanspreekpersoon is. Het is hierbij wenselijk, 
dat ook de ouders worden geïnformeerd over de opgelegde sancties. 
 
Bij de zwaardere overtredingen van de gedragsregels zullen de sancties door het (jeugd)bestuur 
worden bepaald en opgelegd. Deze sancties staan los van een eventueel opgelegde sanctie 
door de KNVB en kunnen daar dus nog bovenop komen. Ook wanneer door dezelfde speler 
gedurende het seizoen meerdere malen lichtere overtredingen worden begaan, kan het 
(jeugd)bestuur voor bepaling van zwaardere sancties worden ingeschakeld. 
 
 


