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• Behandel iedereen met respect; 

• Douchen (niet te Lang) na de wedstrijd en zo mogelijk na iedere training; 

• Kan je niet trainen, meld je dit op tijd bij de trainer; 

• Kan je een wedstrijd niet spelen, meld je dit op tijd bij de leider; 

• Helpt de trainer en leider met het opruimen van de materialen na de trainingen en de 
wedstrijden. 

• Schelden en pesten wordt niet getolereerd. De leider/trainer zal je erop aanspreken als het 
gebeurd. Bij wedstrijden wordt je direct gewisseld. Bij herhaling worden je ouders/verzorgers 
ingelicht. Wanneer dit herhaaldelijk gebeurt, volgt een officiële waarschuwing en daarna een 
wedstrijd schorsing; 

• Gebruikt geen lichamelijk geweld voor, tijdens en na wedstrijden en trainingen. Dit leidt 
direct tot een wedstrijd schorsing; 

• Krijg je een rode kaart tijdens een wedstrijd, kan de jeugdcommissie een extra sanctie 
opleggen: 

• Een officiële waarschuwing met gevolg bij herhaling; 
• Een wedstrijd schorsing (los van de beslissing van de KNVB); 
• Als gevolg van slaan of zeer grove overtreding een wedstrijd schorsing; 

• Wordt een wedstrijd gestaakt door wangedrag: 

• Een wedstrijd schorsing voor de speler(s) die zich heeft misdragen; 
• Het betalen van een eventuele boete door de KNVB opgelegd aan het team 

• Je mag pas alcohol kopen en drinken als je ouder bent dan 18 jaar. Je mag ook geen alcohol 
‘regelen’ voor anderen die nog geen 18 jaar zijn.  Als dit gezien wordt, volgt een wedstrijd 
schorsing; 

• Gebruik van telefoons voor het maken van film en/of foto opnames in de kleedkamer is niet 
toegestaan. 

• Je mag niet roken en alcoholische dranken nuttigen in de kleedkamers; 

• Je laat de kleedkamer bij een wedstrijd of training schoon, netjes en heel achter. Ook op 
bezoek bij de een andere vereniging; 

• Zorg netjes voor de spullen die je van SIVEO gebruikt. Dit geldt voor bv. de wedstrijdkleding 
die je draagt of de ballen en materialen die je gebruikt tijdens een training; 

• Draag kleding van SIVEO alleen tijdens activiteiten van de club; 

• Draag altijd scheenbeschermers bij wedstrijden en trainingen; 
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Ouders/verzorgers van de spelers 

• Werk mee aan het handhaven en opvolgen van bovenstaande regels. Dit geeft duidelijkheid 
aan iedereen; 

• Laat jeugdspelers en begeleiders plezier in de sport houden. Onthoudt u van publiek 
commentaar of schelden; Werk zoveel mogelijk mee als er door leiders / trainers een beroep 
(rijden, wassen, invallen, meespelen, enz.) op u wordt gedaan; 

• SIVEO hanteert een vast wisselbeleid die geldt vanaf de JO15-teams: 

• Het deelnemen aan trainingen is bepalend. Een speler die 2x traint gaat voor een 
speler die 1x traint; 

• Een speler die een wedstrijd of training verstoort of zich niet goed inzet zal eerder 
wissel staan; 

• Bij gelijk aantal trainingen wordt per toerbeurt gewisseld; 

• Het eerste aanspreekpunt is de leider of leiders van het team. Zij zullen eventueel contact 
zoeken met de trainer of jeugdcommissie; 

• Mochten u en de leider er niet uitkomen dan kan u de jeugdcommissie benaderen: 

 

 

Maak er een super gezellig en sportief seizoen van! 

 


