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Voorwoord 

De voetbalafdeling van Quick 1888 wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen en 

zich verder kunnen ontwikkelen. Bij Quick 1888 wordt  zowel op recreatief als prestatief niveau 

gespeeld. Wij accepteren ieders niveau en ambities, bij ons gaan sportieve prestaties en plezier hand in 

hand. Het plezier binnen het voetbal betekent niet alleen presteren en plezier beleven. Normen en 

waarden (wat wij normaal en niet normaal vinden) vormen de basis voor het goede klimaat binnen 

onze vereniging.  

 

Quick 1888 wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, scheidsrechters, begeleiders, trainers, 

ouders/verzorgers en bezoekers/toeschouwers op dit vlak. Quick 1888 moet een ontmoetingsplaats zijn 

en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om 

duidelijke gedragsregels. Met name de bestuursleden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers 

hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en 

bewaken van de gedragsregels. Durf elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag, beloon daarentegen 

ook goed gedrag. Als gedragsregels overtreden worden, kunnen er maatregelen volgen.  

 

Aan de totstandkoming van deze gedragscode is een langdurig traject vooraf gegaan. In het seizoen 

2016- 2017 en het  begin van het seizoen 2017- 2018 is er gesproken met verschillende betrokken 

mensen binnen onze vereniging. In oktober 2017 is door het voetbalbestuur een conceptversie 

uitgegeven. Kaderleden binnen de vereniging hebben toen de kans gekregen om over dit concept mee 

te denken. Deze gedragscode is dus echt onze gedragscode, wij hebben dit samen opgesteld en de 

verantwoording voor de naleving dragen wij dus ook samen.  

 

De informatie die deze gedragscode bevat richt zich zowel op de jeugd- als de senioren. De algemene 

gedragsregels zijn gebaseerd op vijf belangrijke pijlers: plezier, respect, eerlijkheid, betrokkenheid en 

sportiviteit. Ze gelden voor iedereen. Daarnaast zijn er aparte gedragsregels voor ouders/verzorgers en 

voor het gebruik van sociale media.  

De huisregels, ‘De BASISELF’, zijn een onderdeel van de algemene gedragsregels. De huisregels zijn 

al bekend en hangen  in onze kleedkamers. De huisregels gelden voor eenieder die zich op ons 

sportpark bevindt. De huisregels zijn in samenwerking met BV de Dennen opgesteld. 

 

De speciale gedragsregels voor ouders/verzorgers zijn opgesteld omdat ouders/verzorgers een 

bijzondere plek innemen binnen onze vereniging. Zij zijn meestal zelf geen lid. Toch verwachten wij 

ook van hen een duidelijke betrokkenheid. Quick 1888 wil een veilige omgeving bieden voor 

kinderen, dit kan niet zonder ouders/verzorgers die het goede voorbeeld geven.  

 

De sociale media worden veelvuldig gebruikt door onze leden, vaak positief. Ze vormen een handig 

middel om informatie en berichten te verspreiden. Helaas hebben sociale media ook een vervelende 

kant. Om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de sociale media zijn hier speciale regels 

voor opgesteld.  

 

Met deze gedragscode kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we op een sportieve en respectvolle 

manier vormgeven aan onze mooie voetbalsport bij Quick 1888. 

 

 

        Het Voetbalbestuur, december 2017   
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Algemene gedragsregels  

 

De gedragsregels gebaseerd op 5 pijlers: 

Plezier – Respect – Eerlijkheid – Betrokkenheid – Sportiviteit 

Plezier 

 Quick 1888 biedt aan al haar spelers, gastspelers een plezierige voetbalomgeving in veiligheid 

en geborgenheid; 

 Wij vieren samen onze successen; 

 Wij winnen met zijn allen maar verliezen ook met zijn allen, voetbal is een teamsport; 

 Winnen is belangrijk maar plezier hebben staat op een; 

 Lachen is altijd goed maar uitlachen doen we nooit. 

Respect 

 Wij pesten niemand; 

 Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld; 

 Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade; 

 Wij respecteren  de regels in het clubhuis wat betreft roken en alcoholgebruik. Het gebruiken 

van drugs wordt bij Quick 1888 nooit getolereerd; 

 We respecteren het wettelijk verbod op alcoholgebruik onder 18 jaar 

 Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goed gastheer; 

 Wij hebben respect voor de staat van het mooie nieuwe Quick 1888 complex en gooien afval 

in de afvalbakken, laten de kleedkamers schoon en netjes achter en plaatsen de voetbaltassen 

in de daarvoor bestemde rekken; 

 We hebben respect voor de barmedewerkers en ruimen zelf onze tafels leeg; 

 We corrigeren elkaar op ongewenst gedrag en melden dit gedrag desgewenst bij de 

verantwoordelijken; 

 Bij uitwedstrijden gedragen we als een goede gast. 

Eerlijkheid 

 We geven spelsituatie eerlijk weer (bijvoorbeeld overtredingen, bal uit/achter); 

 Bestuur, leiders en trainers geven uitleg over keuzes en beslissingen indien gewenst en 

communiceren helder en duidelijk; 

 Wij stimuleren eerlijk en sportief gedrag; 

 Wij geven eerlijk de feiten weer in situaties  waarin daarna gevraagd wordt. 

Betrokkenheid 

 Ouders zijn zoveel mogelijk bij de wedstrijd van hun kinderen. Ouders en leden zijn bereid 

regelmatig te rijden naar uitwedstrijden; 

 Spelers melden zich tijdig af voor de wedstrijd of training; 

 Iedereen binnen Quick 1888 heeft de morele plicht anderen op wangedrag aan te spreken of 

anderen te steunen die mensen aanspreken op hun wangedrag. 
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Sportiviteit 

 We spelen volgens de regels van de KNVB en accepteren de gevolgen indien we de regels 

overtreden; 

 Wij wensen de tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop; 

 Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding; 

 Bij verlies feliciteren we de tegenstanders; 

 Spelers schelden niet op elkaar, de leiders, de trainers en/of de wedstrijdleiding; 

 Wij vertonen geen agressief gedrag; 

 Trainers en leiders coachen op een positieve manier. 
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Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler 

De ouder/verzorger: 

 Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen;  

 Blijft tijdens de wedstrijden buiten de lijnen van het veld en/of de omheining; 

 Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders 

en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze, tenzij op verzoek van de 

begeleiding.  

Van de ouders / verzorgers wordt verwacht dat zij: 

 Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven; 

 Het coachen aan de trainers over laat; 

 Er voor zorgen dat hun kind op tijd aanwezig is voor de training/wedstrijd; 

 Kritiek en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de 

desbetreffende jeugdcoördinator; 

 De contributie op tijd betalen; 

 Open staan voor verzoeken om iets voor de vereniging te doen.  

Ouders langs de lijn, fijn dat ze er zijn maar: 

 Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw kind; 

 Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf 

en de tegenstander; 

 Blijf altijd positief, juist bij verlies. De volgende keer beter; 

 De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen; 

 Als uw kind talent heeft wordt dat heus wel opgemerkt. 

Dit komt vaak voor maar moet u niet doen: 

 Met een aantal personen allerlei aanwijzingen schreeuwen naar de jeugdspelers; 

 Een kind continue coachen en hem uit zijn spel halen, laat hem lekker spelen en zelf 

ontdekken; 

 Een kind een euro beloven voor elk gescoord doelpunt; 

 Dicht bij de trainer/leider gaan staan en ‘mee coachen’; 

 Langs het doel van de keeper gaan staan en ‘mee coachen’. 
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Gedragsregels Sociale Media  

Gedragsregels omgang met Sociale Media trainers, begeleiders en overig kader 

 Wees ervan bewust dat alles wat je online zet, voor altijd terug te vinden is. Denk dus na voor 

je iets post; 

 Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen en 

gebeurtenissen; 

 Vraag toestemming als je foto’s of filmpjes online wilt zetten;  

 Aardig zijn loont, ook online; 

 Gebruik sociale media om kennis en andere belangrijke informatie over het voetbal te delen; 

 Maak altijd duidelijk of je communiceert namens de vereniging of op persoonlijke titel; 

 Ga niet in discussie met een speler of ouder op sociale media; 

 Bestuurders, trainers en coaches zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van de vereniging. 

Gedraag je daar ook naar. Bij twijfel kun je iets beter niet publiceren; 

 Hou je aan de geldende  gedragsregels en wees je bewust van je voorbeeldfunctie. 

Gedragsregels omgang met Sociale Media leden 

 Wedstrijd gewonnen? Nieuw trucje geleerd? Deel het; 

 Wees ook online sportief naar anderen: feliciteer je concurrent met de winst, complimenteer 

een ander team en bedank de scheidsrechter; 

 Als je iets niet zou doen in real life, doe het dan ook niet online. Tel eerst tot tien voordat je 

iets post, de hele wereld kijkt mee; 

 Behandel anderen online, zoals  je zelf ook behandeld wil worden: sportief en met respect; 

 Schrijf geen kwetsende of beledigende dingen, ook niet als grapje. Online kun je niet zien hoe 

iets precies bedoeld is; 

 Een grapje is leuk, maar wees wel duidelijk dat je een grapje maakt. Voorkom misverstanden; 

 Bedenk voordat je een foto, filmpje of bericht plaatst: alles wat je op internet zet blijft voor 

eeuwig terug te vinden. Wil je dat?; 

 Respecteer de privacy van jezelf en anderen. Zet dus niet zomaar foto’s of persoonlijke 

informatie online, maar vraag eerst toestemming; 

 Grijp in als je merkt dat een ander te ver gaat, bijvoorbeeld door te zeggen dat iets niet aardig 

overkomt. Scheldt of pest iemand? Ga niet terug schelden, maar negeer het. Maak eventueel 

een schermafdruk als bewijs en ga naar je trainer of leider. 
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Naast de hierboven opgenomen gedragsregels  heeft Quick 1888 een aantal 

huisregels. Daarmee wordt aangegeven hoe we ons in en rond “ons huis” 

Sportpark De Dennen dienen te gedragen. 

 

Huisregels: de BASISELF       

 

1. Gedraag je...er wordt niet gescholden en gevloekt 

 

2. Houd kleedkamers netjes en schoon 

 

3. Doe je afval in de afvalbakken 

 

4. Voetbalschoenen buiten uitkloppen / reinigen 

  

5. Respecteer andermans eigendommen en die van de club 

 

6. Geen alcohol onder de 18         

 

7. Geen alcohol in de kleedkamer 

 

8. Vernieling, diefstal en ander wangedrag wordt NIET   

getolereerd 

 

9. Slopen is kopen of te wel… “Brokken is Dokken” 

 

10.  Wees zuinig op ons materiaal 

 

11.  Mobiele telefoon gebruik in de kleedkamer is verboden 

Het bestuur van Quick 1888 is niet aansprakelijk voor enige vorm van 
schade en/of vermissing van/aan persoonlijke eigendommen. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY5_P5jb_RAhUEXRQKHSQ2Ci4QjRwIBw&url=http://www.hcnaarden.nl/site/?option%3D2502%26stcname%3Dsportiviteit&bvm=bv.144224172,d.d24&psig=AFQjCNEfHE-nUOfuBTKAQ2GymLQURAZbyw&ust=1484396469087601

