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Inleiding 

Met het opstellen van deze gedragscode wil SKV aangeven welk gedrag en welke houding de 

vereniging van leden, vrijwilligers, (on-)betaald kader en van ouders/verzorgers van jeugdleden 

verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. 

SKV wil eraan bijdragen dat leden met plezier voetballen en zich verder ontwikkelen. Normen en 

waarden in de voetbalsport vinden we belangrijk. SKV wil actief werken aan de bewustwording van 

spelers, begeleiders/trainers, en ouders/verzorgers. SKV moet zo een ontmoetingsplaats zijn en blijven 

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

gedragsregels. Het bestuur heeft een gedragscode opgesteld die hierbij kan helpen.  

Deze gedragscode is op de algemene ledenvergadering van november  2015 vastgesteld.  Bestuur en 

commissies dragen de gedragscode actief uit. Zij, alle begeleiders/trainers en de ouders/verzorgers 

hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor en voorbeeldfunctie bij het uitdragen en bewaken 

van die gedragsregels. Bij overtreding van de gedragsregels kunnen sancties volgen. 

 

Doelstelling 

SKV wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. 

Uitdaging, enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij belangrijke kenmerken. Het streven is om 

alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat dit voldoende uitdaging 

biedt om beter en met plezier te voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door 

het ontwikkelen en bevorderen van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen 

we bewerkstelligen dat SKV een vereniging is om trots op te zijn. 

 

Vertrouwenspersonen 

De vertrouwenspersoon is binnen de club het aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft  met 

grensoverschrijdend of seksueel intimiderend  gedrag en hier met iemand over wil praten.  



SKV heeft 2  vertrouwenspersonen, namelijk   Astrid Wildekamp en Ton Cornelissen  die je kunt 

benaderen bij elke vorm van grensoverschrijdend of seksueel intimiderend gedrag. Ze luisteren naar je 

verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Je informatie wordt strikt 

vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niks wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen 

om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten, kan 

natuurlijk ook. 

Deze vertrouwenspersonen zijn te bereiken op:  

- Astrid Wildekamp: 06-22763825;  awildekamp@gmail.com 

- Ton Cornelissen: Ton-SKV@outlook.com 

  

Wat zijn onze uitgangspunten? 

- Voetbal is een teamsport die je met elkaar en met de tegenstander samen beoefent. We 

gedragen ons sportief. We zijn een goede gastheer/-vrouw. 

- We hebben respect voor de scheidsrechter, we aanvaarden zijn/ haar beslissing.  

- Coachen en begeleiden van spelers gebeurt op een positieve en stimulerende manier. 

- Door sport leren spelers hun grenzen ontdekken en verleggen. Sport geeft mensen zelfkennis 

en zelfvertrouwen. 

- Seniorleden,  leiders/trainers, ouders/verzorgers vervullen een positieve voorbeeldfunctie voor 

de jeugdleden. 

- We staan open voor iedereen,  ongeacht: religie, herkomst, huidskleur of seksuele voorkeur. 

- We gaan zorgvuldig om met de accommodatie (kleedkamers, clubhuis, velden, etc.) en met 

kleding en materialen (ballen, doelen, vlaggen, sponsorborden, etc.): we vernielen niets. 

- We tonen respect voor elkaar. Zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat en spreken 

elkaar respectvol aan op ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.  

 

Daarnaast houden wij ons aan de richtingslijnen van de KNVB.  Belangrijke punten zijn,  

SKV:  

- maakt zo nodig gebruik van de hulplijn noodgevallen en het meldpunt wanordelijkheden 

- houdt zich  aan de door de KNVB opgelegde straffen 

- neemt actief deel aan het laten behalen van het spelregelbewijs voor B-junioren (zoals 

voorgeschreven door KNVB) 

- aanvaardt de adviezen en opmerkingen van KNVB-waarnemers 

- werkt actief mee aan en accepteert de richtlijnen van de KNVB 
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Op en rond ons sportcomplex op de Zoom 

Het sportcomplex is van en voor ons allemaal. We zijn er zuinig op en zorgen ervoor dat het netjes blijft. 

Denk daarbij aan de volgende punten:  
- We maken zo min mogelijk rommel. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. 

- Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen (buiten het clubhuis). Ga je op het 

terras zitten om wat drinken, gebruik dan alleen plastic of papieren bekers. Gooi zelf de bekers 

in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. 

- Er geldt een algeheel rookverbod binnen het clubhuis en de kleedkamers. 

- Zitten doen we op stoelen, dus niet op de tafels, etc. 

- Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn er om op te voetballen. Loop dus om het veld heen 

als je naar de andere kant moet. Velden worden zonder toestemming van het bestuur niet 

gebruikt.  

-  Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd. 

- Dragen van voetbalschoenen is niet toegestaan in het clubhuis. Voetbaltassen plaatsen we op 

het rek voor het clubhuis. 

- Sponsor- en reclameborden worden niet als schietschijf gebruikt. Voetbalschoenen worden 

daartegen niet uitgeklopt en ook niet tegen muren van kleedkamers, etc. 

-  Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. 

-  Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. Houd je aan  de regels 

voor  parkeren op de Zoom. 

- Gemarkeerde toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid (o.a. 

ambulances, brandweer) vrijgehouden. 

- Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. 

 

Algemene gedragsregels voor alle leden  

Leden nemen bij het constateren van overtredingen van de gedragscode contact op met de begeleider 

van het desbetreffende team of met een bestuurslid. Zo nodig nemen ze (ook) contact op met een 

vertrouwenspersoon.  

Leden: 

-  Fungeren  als voorbeeld voor anderen en gedragen zich te allen tijde sportief. 

-  Maken  geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, hebben respect voor 

anderen en kwetsen niemand.  



-  Zien er op toe dat de ruimtes (vooral kleedkamers en clubhuis) die gebruikt worden tijdens de 

activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten. 

- Zijn zuinig op kleding en materialen zoals ballen, doeltjes, verlichting, hekwerk en sponsorborden  

- Gebruiken  geen media (i.h.b. foto- en geluidsapparatuur) in kleedkamers en andere niet-openbare 

ruimtes van de vereniging,  en gaan in openbare ruimtes  (bijvoorbeeld op de speel- en 

trainingsvelden en in het clubhuis) zorgvuldig en terughoudend om met dergelijke materiaal van 

i.h.b. kinderen/jongeren,. Ze plaatsen niets op sociale media of in verenigingsdocumenten zonder 

toestemming van ouders of bestuur.  

- Zijn  zorgvuldig en terughoudend met hun aanwezigheid in de kleedkamers . Ouders/verzorgers 

zijn alleen aanwezig als “hulp” bij aan- en omkleden van de allerjongste spelers. Voor allen geldt 

dat ze nooit alleen als één volwassene in een kleedkamer aanwezig zijn.  

 

 

Specifieke, extra gedragsregels voor spelers (naast de algemene gedragsregels) 

Spelers:  

- komen afspraken in clubverband na 

- accepteren de besluiten van scheidsrechters 

- gedragen zich sportief in en buiten het veld 

- geven de tegenstanders na hun wedstrijd een hand 

- laten kleedkamer en clubhuis schoon achter 

- zetten/plaatsen tassen en fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen. 

- douchen na trainen en na de wedstrijd. 

- dragen  een correct SKV-tenue tijdens wedstrijden  

- tonen  discipline: luisteren naar de leiding/bestuur. 

- doen zo veel mogelijk mee aan vrijwilligerswerk,  acties en evenementen van de vereniging  

Voor junioren geldt bovendien:  

●  geen alcohol drinken (tot 18 jaar) 

● eigen mening bij begeleiding/trainers met respect naar voren brengen 

● actief deelnemen aan het behalen van het spelregelbewijs 

● verantwoordelijkheid tonen en voorbeeld zijn voor de jongste jeugd 

Voor senioren geldt bovendien:  

● geen alcoholgebruik in kleedkamers, langs de velden of in glaswerk op het terras 

● eigen mening bij  begeleiding /trainers en bestuur met respect naar voren brengen. 

● verantwoordelijkheid tonen en voorbeeld zijn voor de jeugd. 

 



 

 

Gedragsregels voor ouders/verzorgers van pupillen en junioren (naast de algemene 

gedragsregels)  

- stimuleer uw kinderen tot meedoen (aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden, en meedoen aan 

acties en evenementen) 

- leer uw kinderen de regels in de gedragscode 

- geef uw mening respectvol en op de juiste plaats, en bij de juiste persoon. Bespreek problemen met 

de juiste mensen (trainers, leiders, bestuur tc.). Erken de waarde en het belang van trainers, leiders en 

andere vrijwilligers; zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. 

- laat het coachen over aan trainers 

- toon betrokkenheid bij uw kind door: 

- zijn/haar beste (team)supporter te zijn 

- positief te zijn langs de lijn (voorbeeldfunctie) 

- besluiten te accepteren van de scheidsrechter 

- de club van uw kind waar mogelijk te steunen en positief te vertegenwoordigen  

- bij toerbeurt te rijden, naar de uitwedstrijden 

- volgens afspraak, zorg te dragen voor het wassen van de kleding  

 

Gedragsregels voor (bege)leiders (naast de  algemene gedragsregels)  

De leider:  

● Heeft een nadrukkelijke voorbeeldfunctie voor spelers. 

● Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, trainers , scheidsrechters en tegenstanders. 

●  Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 

●  Ontvangt de (leider van de) tegenstander en de scheidsrechter. 

●  Ondersteunt de trainer bij de opstelling van het team. 

●  Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden.  

● Zorgt voor toezicht op het schoonmaken, dan wel voor het instellen van een corveedienst voor 

kleedkamer, zowel bij uit- als thuiswedstijden. 

●  Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, vlaggen, waterzak, sleutels, 

etc.) en materialen op en rondom het speelveld. 

● Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. 

● Zorgt voor het invullen en  afhandelen van het (digitale)wedstrijdformulier.  



● bewaakt het was-schema en zorgt voor correct gebruik van teamkleding.  

● zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers. 

● rapporteert wangedrag/problemen aan de desbetreffende coördinator, bestuurslid of 

vertrouwenspersoon (bij wangedrag van jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers 

ingelicht).  

Van leiders wordt tevens verwacht dat ze: 

● Geen alcohol (en tabak) gebruiken tijdens het begeleiden van een team. 

●  (mee)helpen bij het opruimen van de doelen, opklappen van  netten en ook de hoekvlaggen 

meenemen als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld. 

● (zo veel mogelijk) de trainingen van zijn/haar team bijwonen.  

● deelnemen aan leidersvergaderingen en andere relevante overleggen van de vereniging . 

 

 

Gedragsregels voor trainers (naast de algemene gedragsregels)  

De trainer:  

● Heeft respect voor spelers, leiders en ouders/verzorgers. 

● Zorgt voor uitdagende en stimulerende trainingsstof op niveau van de betreffende spelers.  

● Coached positief en brengt spelers enthousiasme en passie bij voor het voetbalspel. 

● Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.) 

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

● Bespreekt met de begeleiders de opstelling van het team.  

● Organiseert het opruimen van doelen, opklappen van de netten etc. als er geen training meer 

wordt gegeven. 

● Neemt deel aan de begeleiders-/trainersvergaderingen en eventuele andere  overleggen  die 

binnen de vereniging worden georganiseerd. 

● Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers, of 

delegeert dit aan de begeleider. 

● Er op toe zien dat de spelers op hun training rekening houden met de weersomstandigheden en 

de daarbij passende kleding dragen. 

● Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, bestuurslid  of 

vertrouwenspersoon. Bij wangedrag van  jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers 

ingelicht. 

Van trainers wordt verder verwacht dat ze:  

● Geen alcohol (en geen tabak) gebruiken tijdens het trainen en wedstrijden van hun team. 

●  Mede zorgen voor toezicht op het schoonhouden/-maken van de kleedkamer.  



 

 

Gedragsregels voor  bestuursleden en commissieleden (naast de algemene gedragsregels)   

● Zorgt ervoor dat er voor alle spelers de mogelijkheid wordt geboden om hun capaciteiten en 

/talent te ontplooien ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.  

● Betrekt de jongeren zo veel mogelijk in planning, leiding en evaluatie van activiteiten.  

● Zorgt ervoor dat alle materialen voldoen aan de veiligheidseisen. 

● Houdt bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden rekening met de leeftijd en 

mate van ontwikkeling/volwassenheid van de spelers.  

● Zorgt ervoor dat leden, trainers/leiders en ouders/verzorgers  zich bewust zijn van hun invloed 

en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play/sportiviteit.  

● Zorgt ervoor dat er goede begeleiding van gediplomeerde en of ervaren trainers is (die in staat 

zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen). 

● Bied  cursussen (clinics) voor trainers/trainen en voor en het leiden van een wedstrijd te 

bevorderen en te verbeteren.  

● Distribueert deze gedragscode onder de leden, trainers/leiders , spelers en ouders/verzorgers  en 

zorgt voor publicatie in verenigingsmedia. 

 

 

Gedragsregels voor  scheidsrechters (naast de algemene gedragsregels)   

 

De scheidsrechter: 

● Houdt zich aan de richtlijnen en regels van de KNVB  

● Zorgt ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag een sportief voorbeeld is 

● Is beslist, objectief en respectvol bij het constateren van een overtreding.  

● Geeft daar waar het verdiend is, aan dat beide teams een compliment verdienen voor hun 

sportieve spel.  

● Past de regels waar nodig aan aan het niveau/ontwikkeling van de spelers. Zodat het plezier van 

bijvoorbeeld de jongste jeugd of de G-sporter in het spel, niet verloren gaat.  



 

 

Gedragscode seksuele intimidatie 

Leiders en trainers (en alle andere die in direct contact met sporters staan) : 

- zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig en niet 

geïntimideerd voelt. 

- onthouden zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid 

aantast en intimiderend en niet-respectvol is. 

- voorkomen verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het 

gezamenlijk gestelde sportieve doel. 

- onthouden zich van seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleiders/trainers en de 

jeugdige sporters (tot 18 jaar zijn seksuele relaties onder geen beding geoorloofd, Ze worden 

beschouwd als seksueel misbruik en worden als zodanig door de vereniging behandeld).  

-  mogen de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter deze aanraking naar 

redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal aanvaren, zoals doorgaans het geval 

zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

- onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten en opmerkingen. 

- gaan tijdens training(stage), wedstrijden en sportreizen gereserveerd en met respect om met de 

sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de 

hotelkamer. 

-  hebben de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van 

seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) 

sporter behartigt, is de begeleiding verplicht met deze personen of instanties samen te werken, 

opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

- zullen  de sporter geen (im)materiele vergoedingen vragen,  met de kennelijke bedoeling tot 

tegenprestaties. De begeleiding aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de 

sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering 

staan. 

- zien er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is 

betrokken. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal 

hij/zij de betreffende persoon daar op aanspreken, dan wel contact opnemen met bestuur en of 

vertrouwenspersoon . 



- Hebben een geldige en actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).  

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid 

van de begeleiding of bestuur in de geest hiervan te handelen en daarna zo nodig verantwoording af te 

leggen aan respectievelijk  bestuur of ALV.  

 Bestuur SKV  

Vastgesteld op de ALV van november 2015  

 


