
GEDRAGSREGELS  S.V.E.B. 
 
 
Alcohol, roken en drugs. 

 Er mag niet worden gerookt in kleedlokalen, bestuurskamer, kantine of welke 
ruimte dan ook van ons complex. Er is een rookplek met een verwarmingselement 
ingericht onder de overkapping aan de voorzijde Ingericht. Ook mag niet worden 
gerookt in de dug-out van het speelveld. 

 Er worden geen tabaksproducten verkocht. 

 Geen alcohol voor leiders, trainers en andere kaderleden tijdens de uitoefening 
van hun functie. 

 Geen alcohol voor personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van spelers. 

 Op zaterdag wordt er geen alcohol geschonken vóór 16.00 uur. Dit ook i.v.m. 
bezetting kantine personeel die niet gerechtigd zijn tot verschudden van 
alcoholhoudende drank. 

 S.V.E.B. hanteert een “Bestuursreglement alcohol in sportkantines”, dat 
bepalingen bevat rondom de openstellingtijden van de kantine, de minimumleeftijd 
(18 jaar) van alcoholgebruik, enz. 

 S.V.E.B. respecteert de ordemaatregelen van de K.N.V.B., die onder andere 
verbieden het gebruik van glas bij drank langs de lijn van het speelveld. 

 Op ons sportpark geldt een algeheel verbod ten aanzien van soft- en harddrugs. 
Dit geldt voor zowel het in bezit hebben, gebruiken, verkopen, onder invloed zijn, 
stimuleren van gebruik. 

 
Intimidatie. 
* Onder intimidatie verstaan wij ”Ongewenst gedrag dat afbreuk doet aan de 

waardigheid van vrouwen en mannen”. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-
verbaal gedrag, waarvan de betrokkene niet gediend is. Zoals het gebruik van 
schutting- en scheldwoorden, vloeken, handtastelijkheden, gewelddadig gedrag, 
pesten.  

* Het is en blijft moeilijk duidelijke grenzen aan te geven wanneer er al dan niet sprake 
is van intimidatie. Door normale verschillen tussen mensen zijn de omgangsvormen 
tussen mensen verschillend. Ons doel is het minimaliseren van ongewenste 
omgangsvormen en wij zijn hier allen als lid van S.V.E.B. verantwoordelijk voor. 

 
Materiaalgebruik. 

 Het trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor 
bestemde plaats. Voor elke afdeling is er trainingsmateriaal dat regelmatig wordt 
gecontroleerd. 

 Ons materiaalhok blijft opgeruimd. Dit is de eerste verantwoordelijkheid van de 
leiders/trainers. 

 De trainers/leiders zorgen dat alle materialen die worden gebruikt ook 
terugkomen. Als materiaal wordt vermist dan wordt dit gemeld bij het bestuurslid 
materialen. 

 Ballen die buiten het veld of complex geschoten worden, dienen direct te worden 
teruggehaald. Verantwoordelijkheid trainers/leiders. 

 Als verplaatsbare doelen worden gebruikt dan dienen deze op de aangegeven 
manier voor de beveiliging te worden verankerd. Als de verplaatsbare doelen 
binnen een veld worden geplaatst, dan dienen deze na afloop te worden 
teruggezet naar de rand van het speel- of trainingsveld. 

 
De kleedkamers. 



 De leiders/trainers zijn verantwoordelijk voor het kleedkamergebeuren bij 
trainingen en wedstrijden. Zij verlaten als laatste de kleedkamer. Controleren op 
het schoon achterlaten en op achtergelaten voorwerpen. 

 De kleedkamerindeling bij training en wedstrijden wordt gemaakt door (of onder 
verantwoordelijkheid van) de wedstrijdsecretarissen van jeugd en senioren.      De 
trainers/leiders dienen zich hieraan te houden. 

 Het is verboden om voetbalschoenen en kleding in de douche c.q. de wasruimte 
schoon te maken. 

 Papier, kauwgum en modder etc. dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te 
worden gedeponeerd. 

 Het is verboden alcoholhoudende dranken te nuttigen in de kleedkamers. 

 Het is niet toegestaan, zowel niet op ons eigen sportcomplex als bij uitwed-
strijden, dat ouders in de kleedkamer komen. Bijzondere gevallen als bijvoorbeeld 
ernstige blessures uitgezonderd. 

 Het douchen na de trainingen is verplicht, tenzij anders is overeengekomen met 
trainers c.q. leiders. 

 Bij de jongere jeugd leert de trainer/leider de kinderen hoe zich te kleden e.d. 

 Het dragen van badslippers in de kleedkamers/douches wordt, in verband met de 
hygiëne, ten zeerste aanbevolen. 

 Het verdient aanbeveling kleedruimtes tijdens wedstrijden en trainingen op slot te 
doen. 

 Wij hanteren voor gastverenigingen een borgsom ten aanzien van het 
sleutelbeheer. Sleutel is te verkrijgen in de kantine. De borg bedraagt € 10,--. 

 
Gedrag in de kantine. 

 Voor het gebruik van de kantine heeft S.V.E.B. een zogenaamd 
“Bestuursreglement alcoholgebruik in sportkantines” opgesteld. Hieruit vloeit een 
aantal maatregelen voort. 

 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in 
de kantine of elders op het sportpark. 

 In de kantine gekochte drank in glas mag slechts in de kantine worden 
opgedronken. Buiten de kantine slechts in plastic. 

 Op zaterdag geldt tot 16.00 uur de jeugdkantine. Er wordt geen alcohol 
geschonken. 

 Het kantinepersoneel kan alcoholhoudende drank weigeren aan personen van 
wie men weet dat zij autorijden en van wie men vermoedt dat het toegestane 
promillage is overschreden. 

 Het gebruik van alcohol wordt niet gepromoot via speciale acties. 

 Personen die agressie of ander afwijkend gedrag vertonen worden door de 
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

 Het is verboden beneden de 18 jaar alcoholhoudende drank te kopen of te 
nuttigen. 

 De kantinemedewerker kan bij verkoop van alcoholhoudende drank om legitimatie 
vragen. 

 Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden. 
 
Ons sportcomplex. 

 Auto’s, fietsen en brommers dienen buiten ons sportpark op de daarvoor 
bestemde plaatsen gestald te worden. 

 S.V.E.B. is niet aansprakelijk voor ontstane schades en diefstallen. 

 Waardevolle bezittingen, alsmede dure kleding en schoenen dienen zoveel 
mogelijk thuisgelaten te worden. 



 Ieder lid van S.V.E.B. draagt zorg voor een goede en nette staat van ons 
sportcomplex. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

 Ieder verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid 
de gedragsregels overtreedt (sociale controle). 

 Het is alleen toegestaan een hond mee te nemen op het sportcomplex indien 
deze is aangelijnd. Uitwerpselen dienen direct opgeruimd te worden door de 
eigenaar. 

 
 
Kleding. 

 Alle gesponsorde kleding blijft eigendom van de vereniging. Bij vertrek dient deze 
te worden teruggegeven. Bij vermissing wordt deze vergoed door het betreffende 
lid. 

 Bij vervanging (gemiddeld na 3-4 jaar) gaat deze kleding naar een goed doel. 

 Wij wassen alle jeugdkleding, de trainingspakken van heren 2 en de kleding van 
het eerste elftal. 

 Sponsoring geschiedt altijd in overleg met het bestuur.  

 Wij nemen geen sponsors aan die door de KNVB zijn verboden of behoren tot 
een categorie die door de KNVB is verboden. 

 Leiders/trainers dringen in het kader van de bescherming van de gezondheid 
sterk aan bepaalde trainingskleding (b.v. trainingsbroeken) te dragen. 

 
Gebruik van de bestuurskamer. 

 De bestuurskamer mag in principe worden gebruikt voor iedere vergadering in 
S.V.E.B.-verband. Tijdstippen en data in de in de bestuurskamer aanwezige 
agenda plaatsen. 

 Na de vergadering is men verplicht de vergaderruimte netjes, ordelijk en schoon 
achter te laten. 

 Rondom een wedstrijd dienen de in de bestuurskamer aanwezige personen zich 
in woord en gebaar respectvol te gedragen richting scheidsrechter en de gasten 
van de tegenstander. Er wordt met de scheidsrechter geen discussie aangegaan 
ten aanzien van zijn beslissingen.  

 
Gedrag op en langs het veld. 

 Wij hebben respect voor scheidsrechters en tegenstanders. Wij houden niet van 
ongepast taalgebruik tegen scheidsrechters en tegenstanders. Ongepast 
taalgebruik bestaat uit schelden, diverse soorten verwensingen, enz. 

 De trainers en elftalleiders hebben hierbij een voorname rol. De trainers en leiders 
corrigeren ongepast taalgebruik. 

 Excessen worden gemeld bij het bestuur en/of jeugdcommissie. 

 S.V.E.B. legt de nadruk op sportief spel.  

 Het bestuur is bevoegd maatregelen te nemen bij calamiteiten, zoals grove 
overtredingen, molestatie e.d. 

 Tijdens de wedstrijd is de dug-out alleen voor wisselspelers, trainers, leiders, 
verzorger/masseur. Geschorste en geblesseerde spelers horen niet in de dug-out. 

 Trainers en begeleiders bij wedstrijden van SVEB dienen lid van de club te zijn. 

 Iedere speler behoort op tijd op de training en voor wedstrijden aanwezig te zijn. 
Het tijdstip wordt bepaald door trainers/leiders. Bij niet-nakomen hiervan is de 
leider bevoegd tot het nemen van disciplinaire maatregelen. Calamiteiten worden 
gemeld aan jeugdcommissie of bestuur. 

 Spelers dienen zich volgens afspraak af te melden voor trainingen en wedstrijden. 

 Afgelasting van wedstrijden geschiedt door de KNVB of door de consul. 

 Afgelasting van trainingen geschiedt door het bestuurslid wedstrijdsecretaris. 



 De afgelastingen worden gepubliceerd op de teletekstpagina van NPO 1 pagina 
603. Ook op onze website wordt melding gemaakt van afgelastingen. 

 Bij afgelasting kunnen de wedstrijdsecretaris jeugd en de wedstrijdsecretaris 
senioren zorgen voor een alternatief programma. 

 De leiders/trainers organiseren een systeem om afgelastingen door te geven (b.v. 
een telefoonketting). 

 Ouders hebben een belangrijke rol bij het beoefenen van sport door hun kinderen. 
In dat kader is het belangrijk dat zij interesse hebben in het voetballen bij S.V.E.B. 
Voor het spelplezier en het zelfvertrouwen van de kinderen is het niet gewenst dat 
ouders technische aanwijzigingen geven aan hun kinderen. Hiervoor hebben wij 
bij S.V.E.B.  trainers en leiders. S.V.E.B. stimuleert het wel dat ouders aan de 
slag gaan als trainers/leiders/wedstrijdleiding. 

 S.V.E.B. vindt dat ouders, of hun vervangers, zich niet negatief moeten uitlaten 
over de trainers en begeleiders van onze vereniging. Zeker niet in het bijzijn van 
de kinderen. Opmerkingen dienen te worden gemeld bij een van de jeugd-
coördinatoren of een bestuurslid. 

 S.V.E.B. probeert ook te bereiken dat supporters zich sportief en behoorlijk 
gedragen. Via het cluborgaan, de website of anderszins zal het bestuur hieraan 
aandacht besteden. In het geval van calamiteiten gaat het bestuur een gesprek 
aan met betreffende supporter en neemt eventuele maatregelen. 

 
Omgaan met elkaar. 

 Wij gaan binnen S.V.E.B. op een goede manier met elkaar om. Dit houdt in dat, in 
geval van een meningsverschil, onbehoorlijk taalgebruik niet wordt getolereerd. 

 Mocht er om wat voor reden ook een meningsverschil ontstaan, bespreek dit dan 
in de daarvoor bestemde ruimten. 

 Benader altijd een ander op dezelfde manier als jij zelf benaderd wil worden. 

 Omgang met vrijwilligers dient op een normale en respectvolle manier te 
geschieden. Volg ook de aanwijzingen van de vrijwilligers. 

 
Langs de lijn. 

 Geef blijk van belangstelling en ga dus zoveel mogelijk mee met uw zoon of 
dochter. 

 U dient er te allen tijde rekening mee te houden dat uw kind, in geval van een 
ernstige blessure, zonder ouders/verzorgers naar een arts of eventueel 
ziekenhuis zal moeten.  

 Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers op een 
positieve manier. 

 Gebruik geen tactische kreten. Laat dit over aan de trainer/leider. 

 Blijf altijd positief. Juist bij verlies. 

  Wordt niet boos, de volgende keer beter. 

 De scheidsrechter doet ook zijn/haar best, Bemoei u niet met zijn/haar 
beslissingen (al zijn ze in uw ogen onterecht). 

 Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. Laat het plaatsen van uw 
kind over aan de daarvoor bevoegde personen. 

 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. 

 Winnen en verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal. 

 De vereniging is geen kinderopvang of – dagverblijf. Dat wil zeggen dat van u als 
ouder een actieve deelname aan het verenigingsleven wordt verwacht, denk o.a. 
aan vervoer. 

 
Diefstal. 

 Bij diefstal van goederen van de vereniging en/of derden zal te allen tijde aangifte 
worden gedaan bij de politie. 



 Het bestuur spreekt hiernaast een sanctie uit. 
 
Vernielingen. 

 Bij opzettelijke vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de vereniging 
en/of derden, zullen passende maatregelen worden genomen. 

 De schade zal hoe dan ook worden verhaald op de desbetreffende persoon of 
personen. 

 Bij minderjarigen zullen de ouders /verzorgers te allen tijde aansprakelijk worden 
gesteld. 

 Bij schade of vernieling door gastspelers zal de betreffende vereniging hiervan 
telefonisch en schriftelijk op de hoogte worden gebracht. De schade van de 
vernieling zal op deze vereniging worden verhaald. 

 Van de vernieling zullen foto’s worden gemaakt om verhaal mogelijk te maken. Bij 
vernieling zal aangifte bij de politie worden gedaan indien dit nodig is. 

 
 
Betalen van boetes. 

 Door de KNVB  aan spelers, leden, opgelegde boetes worden door het lid zelf 
betaald. 

 De wedstrijdsecretaris regelt de inning van de boete. 

 S.V.E.B. zal invloed uitoefenen om na een rode kaart het schikkingsvoorstel van 
de K.N.V.B. te accepteren. 

 
Zelfwerkzaamheid. 

 Het bestuur is bevoegd, in voorkomende gevallen, een beroep te doen op leden 
voor zelfwerkzaamheid. 

 Een en ander kan in een protocol worden uitgewerkt. 

 Vrijwilligers die reeds een functie hebben kunnen hiervan worden uitgesloten. 

 Ouders van jeugdspelers worden op zaterdagmorgen ingezet om 2-jaarlijks een 
kantine dienst te draaien. Instructies hiervoor liggen in de kantine en er is op de 
website een kalander met het vrijwilligersrooster beschikbaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


