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INLEIDING

TAC ’90 heeft meegedaan aan het project Waarden en Normen van de KNVB.  

“Gedragscodes” 2/13



INHOUDSOPGAVE

Gedragscodes TAC ’90 ..................................... Pag. 4

Normen voor doelgroepen ................................ Pag. 5 

Spelers ...................................................... Pag. 6 

Ouders en verzorgers ...................................... Pag. 8 

Trainers en leiders ......................................... Pag. 9 

Scheidsrechters / officials ............................... Pag. 10 

Toeschouwers.............................................. Pag. 11 

Kantinepersoneel (bar en keuken)...................... Pag. 12 

Sancties / draagvlak ...................................... Pag. 13 

“Gedragscodes” 3/13



GEDRAGSCODES TAC ’90

Gedragscodes
Eén van de methodes om ongewenst gedrag te voorkomen zijn de gedragscodes bij 
TAC’90. Gedragscodes zijn regels die binnen TAC’90 als regels worden gehanteerd. 
Deze regels zijn in codes vastgelegd. Door aan de mensen binnen de vereniging 
duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, maakt TAC’90 duidelijk dat 
bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Voor elke doelgroep zijn normen 
opgesteld, waaraan ze zich moeten houden. Deze zijn voor iedereen helder zijn. 
Iedere nieuwkomer wordt van deze gedragscodes op de hoogte gesteld, zodat 
iedereen er naar wordt verwezen en erop wordt aangesproken.

Methode
De stappen die TAC ’90 voor dit project gezet heeft zijn: 
1. Opstellen van (clubspecifieke) gedragscodes; 
2. Ontwikkelen implementatieplan (hoe moeten die gedragscodes binnen TAC’90 

gaan ‘leven’?); 
3. Creeert draagvlak. 

De commissie Waarden en Normen van TAC ’90 heeft gedragscodes voor de 
vereniging opgesteld. Zij zijn aan de verenigingssituatie van TAC ’90 aangepast.  

TAC’90 zorgt ervoor dat iedereen zich daadwerkelijk aan de gedragscodes houdt. 
Hoe zorgen we daarvoor? Hiervoor is een plan opgesteld.  
Een plan waarin de gedragscodes staan vermeld, waarin staat hoe de gedragscodes 
bekend worden gemaakt en hoe er gebruik van wordt gemaakt.

Elk lid (oud en nieuw) krijgt de gedragscodes op papier persoonlijk overhandigd. De 
gedragsregels zullen, bij kennismaking, ook in het clubboekje van TAC ’90 
gepubliceerd. Verder zullen de gedragsregels ook in de kantine opgehangen worden 
evenals op de website van TAC ’90 worden geplaatst.  

Het is aan een ieder lid en vrijwilliger van de vereniging om in de gaten te houden 
of deze regels nageleefd worden. Bij afwijking van deze gedragscodes wordt het lid 
hierop aangesproken met verwijzing naar de gemaakte afspraken. Verder kunnen 
incidenten gemeld worden bij een lid van de commissie Waarden en Normen die na 
beoordeling van de aard en mate van de afwijking een melding maakt bij het 
bestuur van TAC ’90. Dit zal dan wordt behandeld in het bestuur zal de 
betrokkenen aanspreken op het naleven van de gedragsregels binnen TAC’90.  
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NORMEN VOOR DOELGROEPEN 

Algemeen 

Er zijn normen die voor iedereen gelden: 

1. Respecteer je sport en wie er mee bezig zijn. 

2. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig. 

3. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport. 

4. Samen staan voor een faire sport. 

Specifieke gedragscodes 

Sommige gedragscodes gelden voor specifieke doelgroepen. Voor ouders gelden 
bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep 
eigen verantwoordelijkheden, en daar worden ze ook op aangesproken. 
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SPELERS

1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je 
tegenstanders. 

2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels. 

3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk. 

4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als de scheidsrechter 
onvoldoende fluit, bespreek dat dan later en ook met je eigen teamleden, en 
probeer er verbetering in te brengen. 

5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren 
en woorden. 

6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een 
nederlaag.

7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer 
bent. 

8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn 
of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. 

9. Wijs je medespelers op onsportief of onplezierige gedrag. 

10.Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, 
bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders. 

11.Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport 
mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is niet zo 
vanzelfsprekend. Toon respect voor leidinggevenden, zowel op het veld, als ook 
daarbuiten.

12.Rapporteer racistische uitlatingen en andere onsportieve zaken. De KNVB doet 
daar wat mee door de desbetreffende vereniging erop aan te spreken. 

13.Gedraag je gedisciplineerd, voor, tijdens, en na de wedstrijden en trainingen en 
houd je aan de afgesproken regels en de aanwijzingen van je trainer of leider. 

14.Ga zorgzaam om met de accommodatie en de inventaris van TAC’90 en 
respecteer de bezittingen van anderen. 

15.Betreed de kantine niet met voetbalschoenen aan. 

16.Maak zo min mogelijk rommel in de kleedkamers en ruim die rommel zelf op. 
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17.Het is ten strengste verboden om van meegenomen drank en voedsel te 
gebruiken in de kleedkamers, in de kantine en op het complex van TAC’90. 

18.Betaal je contributie op tijd, zodat je naam niet op de lijst van wanbetalers 
terecht komt. 
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OUDERS EN VERZORGERS

1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een 
sport.

2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 

3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goed 
spelleider aanpast aan de mogelijkheden van de kinderen. 

4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het 
resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige 
teleurstelling.

5. Stimuleer en help uw kind om aan een grotere vaardigheid en het worden van 
een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen 
uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren. 

6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed 
spel van beide teams. Zorg ervoor dat uw kind op tijd is bij trainingen en 
wedstrijden. 

7. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek 
nooit de integriteit van de scheidsrechter in twijfel. Stimuleer gedisciplineerd 
en sportief gedrag bij uw kind, tegenstander en scheidsrechter. 

8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens 
sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen. 

9. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en leiders bij TAC’90 
voor uw kind. Wees betrokken en geef u op, ook al heeft u nu nog geen kennis 
van zaken. 
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TRAINERS EN LEIDERS

1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het 
enthousiasme van spelers. Bedenk dat jongeren andere interesses hebben. 

2. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan 
onttrekt.

3. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid 
en fysieke gesteldheid. 

4. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede 
spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar recht op. 

5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is 
slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. 

6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of 
een wedstrijd verliezen. 

7. Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is 
voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren. 

8. Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden wordt 
rekening gehouden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn. 

9. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de 
beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander. 

10.Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel 
of niet kan spelen. 

11.Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof 
wanneer het verdiend is, maar zorg er ook voor dat uw spelers zich houden aan 
de gedragsregels. Begeleid de kinderen voor en na de wedstrijd of training in de 
kleedkamers en eis gedisciplineerd en goed gedrag. 

12.Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en 
ontwikkeling van kinderen. Train volgens de richtlijnen zoals aangegeven in de 
F-E-D modules van de KNVB. 
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SCHEIDSRECHTERS/OFFICIALS 

1. Pas de regels aan het niveau van de spelers aan. 

2. Zorg ervoor dat het plezier van de jeugd en de senioren in het spel niet verloren 
gaat door te veel ingrijpen, maar fluit resoluut overtredingen af, zodat het spel 
niet ontaardt. 

3. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld 
uw gedrag sportief is. 

4. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede 
spel.

5. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. Laat je niet 
verleiden tot thuisfluiten. Wees onpartijdig. 

6. Beoordeel opzettelijk getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect 
voor eerlijk spel handhaaft. 

7. Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot 
bevordering van de deelname ‘tot plezier en de vermaak’ leiden. 

8. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van spelregelaanpassingen en volg 
zonodig cursussen 

9. Vermeld gele en rode kaarten op het wedstrijdformulier. 

“Gedragscodes” 10/13



TOESCHOUWERS

1. Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde 
sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters 
miniprofsporters.

2. Gedraagt u zich op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het 
beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials. 

3. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of 
andere deelnemers aan een wedstrijd. 

4. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers, toeschouwers en 
scheidsrechters. Zonder hen is er geen wedstrijd. 

5. Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt 
gedurende een wedstrijd of demonstratie. 

6. Veroordeel elk gebruik van geweld. 

7. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter. Wees sportief. Goed voorbeeld 
doet goed volgen. 

8. Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te 
houden. 

9. Sta achter de afrastering en gedraagt u zich fatsoenlijk in en om het complex 
van TAC’90.

10.Afval a.u.b. in de gele bakken langs het veld of in de vuilnisbakken in de 
kantine. Neem geen flessen, glazen, stoelen of tafels mee naar buiten. Gebruik 
buiten plastic bekers. 
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MEDEWERKERS (BAR EN KEUKEN) 

1) Wees vriendelijk en toch zakelijk naar de klanten toe. 

2) Aan jongeren onder 16 jaar worden geen alcoholische drank verkocht. 

3) Aan jongeren onder 18 jaar worden geen sterke alcoholische drank verkocht. 

4) Aan personen die dronken gedrag vertonen worden geen alcoholische drank 
meer verkocht.

5) Houdt u zich aan de richtlijnen die het bestuur voor het beheren van de 
kantine heeft vastgesteld. 

6) Zie erop toe dat men niet met voetbalschoenen de kantine betreedt. 

7) Op de tafels zitten is niet toegestaan. 

8) Het schenken van eigen meegebrachte drank is verboden. 
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SANCTIES EN DRAAGVLAK

Sancties
De commissie Waarden en Normen onderzoekt het via het meldingsformulier 
opgegeven incident en doet een sanctievoorstel aan het bestuur volgens de in het 
statuut Waarden en Normen opgenomen maatregelen bij overtredingen van de 
regels.

Implementatie:

1) Opname in het clubblad. 
2) Nieuwe leden tekenen de “Waarden en Normen” voor akkoord en ontvangen 

de gedragscode op schrift. 
3) Uitdelen van de gedragscode op schrift aan bestaande specifieke categorieën 

van leden en bezoekers van de vereniging. 
4) In de kantine en de hal daarvan, evenals in de kleedkamers komen 

geplastificeerde exemplaren van de gedragscode duidelijk leesbaar te 
hangen.

Draagvlak: 

1) De ALV zal de ‘Waarden en Normen’ evenals de gedragscodes bekrachtigen in 
de eerstvolgende ledenvergadering. 
2) De commissie “Waarden en Normen” bewaakt de naleving van Statuut en 

gedragscodes.
3) De commissie tracht ook het draagvlak te vergroten door regelmatig in 

gesprekken met de doelgroepen hierover te praten en door ook kaderleden en 
vrijwilligers mede verantwoordelijk te maken voor het uitdragen en naleven 
ervan.


