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Artikel 1 – Waarden en Normen of de Gedragscode 

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene 
die meehelpt (een functie bekleedt) in de Vereniging: iedereen moet plezier 
kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de 
Vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend 
met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden 
gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen 
binnen de sport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze 
afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in deze Gedragscode, 
waarin de Vereniging de waarden en normen voor ons handelen heeft vastgelegd 
en met elkaar afspreken deze na te komen. Zo nodig zullen wij elkaar hierop 
aanspreken. Met betrekking tot het te voeren beleid binnen de Vereniging geldt 
ook het vermelde in het K.N.V.B. convenant als uitgangspunt. 

T.S.V. Theole heeft 9 gedragsregels en 25 gouden regels voor leden opgesteld. 
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De 10 gedragsregels regels voor leden en vrijwilligers van de Vereniging 

1. Respect voor anderen is essentieel. Een lid of vrijwilliger dient geen 
onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en 
molestatie van derden zijn uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd. 
 

2. De Vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en 
(assistent-) scheidsrechters. 
 

3. Een lid of vrijwilliger heeft respect voor ieders eigendommen. Een lid of 
vrijwilliger is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade. 
 

4. Voor het gebruik van het clubhuis is een specifiek bestuursreglement 
"Clubhuis reglement" opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van 
het clubhuis zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische drank op het 
sportcomplex buiten het Clubhuis en het terras, dus ook in de kleedkamers, 
is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, 
blikjes en glazen op en rond de speelvelden. 
 

5. Een lid of vrijwilliger dient zich te houden aan een de door de Vereniging of 
K.N.V.B. opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van een gepleegde 
overtreding. De Vereniging zal door de K.N.V.B. opgelegde boetes en/of in 
rekening gebracht administratiekosten verhalen op het betreffende lid of 
vrijwilliger ingeval van wangedrag of zware vergrijpen op of rond het veld. 
 

6. Een lid of vrijwilliger dient een medelid of vrijwilliger te corrigeren in het 
geval dit medelid of vrijwilliger deze gedragsregels overtreedt. 
 

7. Een lid of vrijwilliger dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels 
constateert dient dit te melden bij het Bestuur. 
 

8. Een lid of vrijwilliger is aanspreekbaar op wangedrag. Een lid of vrijwilliger 
dient zich te verantwoorden bij het Bestuur, indien men zich heeft schuldig 
gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere 
gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of nakoming van de 
aan de leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de Statuten. 
 

9. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de 
gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat 
houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. 
Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de 
daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. 
 

10. Leden en vrijwilligers laten zich niet negatief uit over de Vereniging en 
andere leden en vrijwilligers op social media 
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De 25 gouden regels voor leden van de Vereniging 

1. Als speler ben je een voorbeeld voor anderen 

2. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak 

3. Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer 

4. Drugs zijn uit de boze 

5. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue 

6. Zowel binnen als buiten het veld vloek je niet 

7. Je beledigt niemand 

8. Anderen worden hierop zo nodig aangesproken 

9. Je hebt respect voor je tegenstander 

10. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk 

11. Je vernedert niemand in woord of gebaar 

12. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter 

13. Je accepteert de leiding van je elftal en van het Bestuur 

14. Je bent zuinig op de spullen van de Vereniging 

15. Je houdt de kleedkamers netjes 

16. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden 

17. Wanneer je - bij uitzondering - bent verhinderd, dan meld je je tijdig af 

18. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast 

19. Je "loopt" niet weg voor een klusje 

20. We praten met elkaar en niet over elkaar 

21. Eerlijke en onpartijdige besluitvorming 

22. Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen 

23. Openheid en eerlijkheid staan voorop 

24. Klantgerichte houding 

25. Naleving van de regels van de Vereniging 
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Sancties 

Het Bestuur is krachtens de Statuten bevoegd tot strafoplegging van leden. 
Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de 
verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de Statuten. Sancties kunnen 
bestaan uit: 

1. Berisping; 
 
2. Schorsing; 
 
3. Royement; 
 
4. Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur,    
hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden; 
 
5. Ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor 
een in de straf genoemde termijn uit te oefenen; 
 
6. Geldboete; 
 
7. Taakstraf. 

 
Artikel 2 - Huis- en gedragsregels 

1. De bestuurskamer en commissiekamer zijn altijd gesloten en alleen 
toegankelijk voor "geautoriseerde" personen (bestuur- en commissieleden) en 
op uitnodiging. De commissiekamer kan gebruikt worden voor 
elftalbesprekingen. 
 

2. De huis- en gedragsregels voor het consumeren van etenswaren, alcoholische 
en niet alcoholische drank in het Clubhuis zijn, 
 
A. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte frisdrank en alcoholhoudende 
drank te gebruiken in het Clubhuis van de Vereniging 
 
B. Het is niet toegestaan om in het Clubhuis gekochte alcoholhoudende drank 
elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in het Clubhuis of op 
het terras. 
 
C. Er wordt géén alcohol geschonken aan: 
    -Personen onder 18 jaar, 
    -Leiders, trainers, andere begeleiders en een ieder tijdens het uitoefenen  
     van een functie. 
    -Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 
 
D. Op zaterdagen wordt er tot 13.00 uur geen alcohol geschonken. Door 
middel van een bord achter de bar wordt dit voor bezoekers van het Clubhuis 
kenbaar gemaakt. 
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E. Het Bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane 
promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan zal de 
verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 
 
F. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, 
“meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in het Clubhuis niet toegestaan. 
G. Het Clubhuis, noch de inventaris (zoals meubilair en serviesgoed) mogen 
worden verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden. 
 
H. Personen, die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden 
door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het Clubhuis 
verwijderd. 
 
I. De sluitingstijden worden doormiddel van een bord achter de bar en bij de 
ingang van het Clubhuis aan de bezoekers bekend gemaakt. 
 
J. In het Clubhuis mogen geen spellen om geld worden gespeeld zoals kaarten 
etc. 
 
K. Het in het Clubhuis in bewaring geven van portemonnees e.d. is geheel 
voor eigen risico. 

Het Bestuur kan besluiten tijdelijk van bovenstaande regels af te wijken. 

 

Artikel 3- wedstrijden 

1. De spelers zullen op een door het Bestuur te bepalen wijze van hun opstelling 
en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is 
iedere speler verplicht ten minste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van 
reden te melden bij zijn leider (evt. trainer/coach). 
 

2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan 
te wijzen in overleg met het Bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke 
voor het gebeuren rond de wedstrijd en hij of zij rapporteert 
onregelmatigheden aan het Bestuur. 
 

3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te 
verschijnen. 
 

4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te 
handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider. 
 

5. Behaalde prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die 
de Vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen zijn eigendom van de 
Vereniging en komen aan de Vereniging ten goede. 
 

6. De kleedkamers worden na afloop netjes achter gelaten. De kleedkamer van 
de gasten wordt door de leider van de Vereniging gecontroleerd en 
veegschoon achtergelaten. Bij uitwedstrijden wordt van een team onder 
andere t.a.v. van de kleedkamers eenzelfde gedrag verwacht. 
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Artikel 4 - Fair Play beleid 

Alle leden van pupillen tot vrijwilligers zijn lid van de Vereniging om daar 
(voetbal) plezier aan te beleven. Naast de sportieve kanten van het voetbal, zijn 
er ook minder leuke zaken als spelverruwing, blessures, discriminatie, pesten en 
schelden. Fair Play wil in dit verband niets anders zeggen dan dat tussen de 
verschillende partijen een aantal afspraken worden gemaakt die voor zoveel 
mogelijk mensen het voetbal plezieriger en aantrekkelijker maken.  
 

Artikel 5 - rookbeleid 

Bij de vereniging bestaat een rookbeleid in lijn met wettelijk vastgestelde regels. 
Tevens omvat het de volgende punten: 

-In het Clubhuis en andere verenigingsgebouwen wordt niet gerookt. 

-Er wordt niet gerookt door trainers en begeleiders van jeugdteams tijdens de 
uitoefening van hun functie. 

 

Artikel 6 - wijziging van het Handvest waarden ne Normen 

Het “Handvest Waarden en Normen” maakt deel uit van het Huishoudelijk 
Reglement van T.S.V. Theole en kan slechts gewijzigd worden door een besluit 
van de Algemene vergadering. 

 

Artikel 7 - slotbepalingen 

Ieder lid, vrijwilliger en functionaris van T.S.V. Theole heeft zich te houden aan 
de bepalingen van dit handvest. 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de Vereniging op 27 juni 2014 

Namens het Bestuur van de Vereniging. 

 

De voorzitter:       De secretaris: 
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