
 

  Maart 2019 

 

 

 

WEGWIJZER 

 

KRSV VREDENBURCH 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KRSV Vredenburch Wegwijzer 
 

Pagina 2 van  23 

 

Inhoud 

1 Woord vooraf .............................................................................................................. 3 

1.1 ADRES- EN CONTACT GEGEVENS VREDENBURCH ..................................................................4 

1.2 HANDIGE WEBSITES, APP’s en Social Media ................................................................................4 

2 DE VERENIGING K.R.S.V. VREDENBURCH ............................................................. 5 

2.1 VREDENBURCH TOEN EN NU: EEN CLUB VOOR IEDEREEN! ...................................................5 

3 LIDMAATSCHAP VAN VREDENBURCH .................................................................... 5 

3.1 AANMELDEN ....................................................................................................................................5 

3.2 INSCHRIJVEN ..................................................................................................................................5 

3.3 OPZEGGEN ......................................................................................................................................6 

4 JEUGDAFDELING ....................................................................................................... 6 

4.1 KRSV VREDENBURCH IS EEN ERKEND LEERBEDRIJF .............................................................6 

4.3 GOED GEDRAG ...............................................................................................................................7 

4.4 KLEDINGLIJN/VOETBAL TENUE ....................................................................................................7 

4.5 Bruikleenvoorwaarden .......................................................................................................................8 

5 SPORTPARK VREDENBURCH ................................................................................ 11 

5.1 HET CLUBGEBOUW ..................................................................................................................... 11 

5.2 LIGGING VAN DE VELDEN........................................................................................................... 12 

5.3 WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN ................................................................................................ 12 

5.3.1 Verzameltijden ........................................................................................................................... 12 

5.3.2 Afmelden .................................................................................................................................... 12 

5.4 DE ROL VAN LEIDERS, TRAINERS en OUDERS ....................................................................... 13 

5.5 WAT WORDT VAN OUDERS EN SPELERS VERWACHT .......................................................... 15 

5.6 INDELING NAAR LEEFTIJD VOLGENS DE KNVB ...................................................................... 16 

6 GEDRAGSCODE ....................................................................................................... 17 

6.1 INLEIDING ..................................................................................................................................... 17 

6.2 ALGEMEEN ................................................................................................................................... 18 

6.3 ALGEMENE GEDRAGSREGELS .................................................................................................. 19 

6.4 GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELERS ................................................................................... 20 

6.5 GEDRAGSREGELS VOOR DE BEGELEIDER ............................................................................. 20 

6.6 GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINERS .................................................................................. 21 

6.7 GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS/VERZORGERS ................................................................ 22 

6.8 GEDRAGSREGELS VOOR VRIJWILLIGERS............................................................................... 22 

6.9 ALCOHOL, TABAK EN DRUGS .................................................................................................... 22 

6.10 SANCTIES ..................................................................................................................................... 23 

 
 

  



 KRSV Vredenburch Wegwijzer 
 

Pagina 3 van  23 

 

1 Woord vooraf 

Dit is de wegwijzer van voetbalvereniging K.R.S.V. Vredenburch. Deze wegwijzer is 
bedoeld om (aspirant) leden, ouders/verzorgers en bezoekers te informeren. Veel meer 
informatie is te vinden op de website: http://www.krsv-vredenburch.nl/ 
 
Welkom bij KRSV Vredenburch. Een vereniging waar we met zijn allen iets moois van 
willen maken. Daar gaan we samen aan werken. Onder andere door gezamenlijk regels 
en afspraken te maken.  
  
Als iedereen doet wat hij zelf wil of goed vindt, ontstaat er al snel chaos. Daarom zie je dat 
overal waar mensen samen een geheel vormen, regels en afspraken ontstaan. Dat zie je 
in het groot: waar mensen samenleven in een land of gemeente, maken ze wet- en 
regelgeving. En je ziet het in het klein: in elk gezin zijn er (ongeschreven) regels. Of denk 
aan een voetbalelftal: als alle spelers maar wat doen, wordt het een rommeltje en win je 
weinig wedstrijden. Daarom maak je vooraf een opstelling en spreek je soms ook nog wat 
met elkaar af over tactiek.  
  
Ook in een voetbalvereniging zijn regels en afspraken nodig, zodat iedereen weet wat er 
van hem verwacht wordt en wat hij van anderen kan verwachten. Bij regels en afspraken 
kan je denken aan grote woorden als normen en waarden, fatsoen en respect. Maar in 
feite gaat het om simpele dingen die heel gewoon en vanzelfsprekend zijn: we spreken af 
dat je netjes omgaat met mensen en spullen.  
  
Je gaat netjes om met mensen: met medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en 
assistent-scheidsrechters, met iedereen die op de club aanwezig is. Natuurlijk hoort 
emotie bij voetbal. Het kan best eens gebeuren dat jij je tegenstander niet zo aardig vindt. 
Of dat je de indruk hebt dat de scheidsrechter enkele foutjes maakt. Daar wil je dan 
misschien iets van zeggen en in het vuur van de wedstrijd kan het gebeuren dat je dat niet 
in heel beleefde zinnen doet. Dat is geen probleem. Maar het gebruik van scheldwoorden, 
vloeken, ernstige ziektes of discriminerende taal is uit den boze. Het is nooit te 
rechtvaardigen en het getuigt van een gebrek aan niveau dat niet bij onze vereniging past. 
We doen dit dus niet. En we gebruiken binnen en buiten het veld zeker geen fysiek 
geweld! Dat accepteren we binnen KRSV Vredenburch niet van elkaar.  
  
Je gaat ook netjes om met spullen: gebouwen, velden, trainingsmaterialen, enzovoorts. De 
club is van ons allemaal en het complex is ons gezamenlijke “huis”. En op je huis ben je 
zuinig. Je maakt dus geen rommel in de kantine. Je ruimt de kleedkamers op als je klaar 
bent. Als er een bal in de sloot of over een hek verdwijnt, zorg je dat die weer terugkomt.   
Als je een bakje patat of een zakje chips hebt leeggegeten, laat je dat niet uit je handen 
vallen maar doe je het in een afvalbak. Als je een flesje hebt leeggedronken, gooi je dat 
niet in de struiken of ergens lang het veld, maar breng je het even terug in de kantine. Je 
vernielt niets en je blijft van andermans eigendommen af.   
  
Het is belangrijk om te weten dat onze afspraken en regels altijd en voor iedereen gelden.  
Als je begint met uitzonderingen maken, is al snel het einde zoek. De regels gelden dus 
niet alleen voor anderen, maar ook voor jou. De afspraken zijn er niet alleen een andere 
keer, maar ook nu.  
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Natuurlijk lopen er op de club geen politieagenten rond die voortdurend in de gaten 
houden of iedereen zich wel aan alle regels en afspraken houdt. Het is dus helemaal niet 
moeilijk om stiekem je aan afspraken te onttrekken of regels te overtreden. Maar ook niet 
slim, want daarmee schaad jij je eigen vereniging.  
  
Binnen een voetbalclub moet veel werk gedaan worden om alle elftallen elke week te 
kunnen laten trainen en spelen. Gelukkig zijn er vrijwilligers die zich voor de vereniging 
inzetten.  
Maar het zou niet eerlijk zijn om te verwachten dat zij alles doen. Het is logisch dat 
iedereen een steentje bijdraagt. Het klinkt wat afgezaagd maar het is wel waar: vele 
handen maken licht werk. Elk lid en elk elftal hebben daarin een verantwoordelijkheid. En 
mocht je denken: “Ik betaal toch al contributie? Dan hoef ik toch zeker niets te doen!”, dan 
moet je beseffen: de klus moet gebeuren en als jij niet meewerkt, moeten anderen meer 
doen. En die anderen betalen ook contributie!  
  
Het is allemaal zo normaal dat het misschien overbodig lijkt om het op te schrijven. Maar 
om misverstanden te voorkomen en iedereen duidelijk te maken wat we binnen KRSV 
Vredenburch van elkaar verwachten, hebben we gezamenlijk de volgende gedragscode 
afgesproken. 
 

1.1 ADRES- EN CONTACT GEGEVENS VREDENBURCH 

Terrein: 
K.R.S.V. Vredenburch 
Julialaantje 15B 
2282 NW Rijswijk 
Telefoon: 070-395 22 88 

Correspondentie adres:  
K.R.S.V. Vredenburch 
Postbus 1225 
2280 CE  Rijswijk 

Website: 
www.krsv-vredenburch.nl 

Algemeen e-mailadres: 
info@krsv-vredenburch.nl 

Op onze website kun je meer informatie vinden over de organisatie van de vereniging en  
contactmogelijkheden. 

1.2 HANDIGE WEBSITES, APP’s en Social Media 

Voetbal Assist Club App: 
“VoetbalAssist ClubApp” (selecteer KRSV Vredenburch) - bekijk programma, nieuws en 
uitslagen op jouw smartphone.  
 
Voetbal.nl 
KNVB-site over voetbal. Hier vind je ook de competitie indeling en wedstrijdschema van 
het team. Website: http://www.voetbal.nl 
 
Download ook de app op uw smartphone: Voetbal.nl 
Kies dan jouw vereniging en de teams die jij wilt volgen. 

Poule-indelingen, uitslagen en standen zijn dan eenvoudig te vinden.  
 

Volg ons op Social Media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.  
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2 DE VERENIGING K.R.S.V. VREDENBURCH 

 

2.1 VREDENBURCH TOEN EN NU: EEN CLUB VOOR IEDEREEN! 

Op 1 juni 1931 werd de Katholieke Rijswijkse Voetbal Club (K.R.V.C.) opgericht. Deze 
oprichting is ontstaan vanuit het straatvoetbal in de oude kern van het dorp Rijswijk. Deze 
gebeurtenis vond plaats in het stamcafé "De Geestbrug" van de toenmalige 
initiatiefnemers en oprichters. Uit het "dorpsclubje", waaraan bij het 25-jarig bestaan de 
naam Vredenburch werd toegevoegd, is één van de grootste amateurverenigingen van 
Rijswijk en omstreken ontstaan. In 2016 bestond Vredenburch dus al 85 jaar! 
De "K.R.S.V. Vredenburch" is een vereniging die sport nog steeds als vrijetijdsbesteding 
voor een zo groot mogelijk aantal leden blijft beschouwen. Iedereen moet plezier aan het 
voetballen kunnen beleven, zowel een voetballer die uitkomt in een selectieteam, als de 
voetballer in de andere teams. Omdat we veel waarde hechten aan normen en waarden, 
verwachten we van onze leden altijd sportief gedrag; inbreuk hierop wordt niet 
geaccepteerd. 
Naast het voetbal zijn er volop gelegenheden om elkaar te ontmoeten en deel te nemen 
aan activiteiten die de vereniging organiseert zoals een familietoernooi, Bingo, 
Twaalfkamp, Sinterklaasviering, enzovoort.   
De vereniging heeft afgelopen jaren een behoorlijke groei door gemaakt.  
De jeugdafdeling van JO-7 pupillen tot en met de JO19 junioren heeft circa 25 teams.  
De seniorenafdeling heeft circa 5 teams waaronder een G-team.  
Daarnaast wordt altijd geprobeerd om een meidenteam samen te stellen bij Vredenburch . 

3 LIDMAATSCHAP VAN VREDENBURCH 

Meer informatie over de vereniging en het lidmaatschap kun je vinden op de website. 
Persoonlijk informatie inwinnen kan natuurlijk ook, o.a. door een gesprek met de 
coördinator. 
Voor alle jeugdcategorieën bestaat de mogelijkheid om eerst een aantal trainingen mee te 
doen als proefperiode voordat definitief besloten wordt om lid te worden. 

3.1 AANMELDEN 

Heb je besloten dat jij of jouw kind graag lid wil worden, stuur dan een ingevuld 
inschrijfformulier naar ons toe. Dit formulier is te downloaden van de website of 
verkrijgbaar in ons clubgebouw. Na ontvangst zal de welkomst-commissie contact met je 
opnemen voor een gesprek.  
In dit gesprek komt een aantal onderwerpen aan de orde zoals bijvoorbeeld sportverleden, 
gedragsregels, verplichtingen van leden (en ouders/verzorgers) en vrijwilligerstaken.  
Naar aanleiding van dit gesprek wordt bepaald of jij of jouw kind lid kan worden. 

3.2 INSCHRIJVEN 
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Bij inschrijving ben je 20 euro inschrijfgeld verschuldigd. Deze wordt gelijk met de 
contributie in rekening gebracht. De contributie moet aan het begin van het seizoen 
worden voldaan. De hoogte van de contributie vind je op de website van de vereniging. 

3.3 OPZEGGEN 

Als je onverhoopt jouw lidmaatschap wilt opzeggen, dan kan dat alleen schriftelijk. Richt jouw 
opzeggingsbrief aan de secretaris van K.R.S.V. Vredenburch, met opgaaf van reden. Het 
adres vind je op de website. 

Deze schriftelijke opzegging dient altijd voor 15 juni te gebeuren. Ben je te laat, dan 
ben je voor een heel seizoen contributie verschuldigd! 

Overschrijven naar een andere vereniging: 
Als je naar een andere voetbalvereniging wilt, dan moet je dit voor 15 juni schriftelijk 
kenbaar maken aan de secretaris van K.R.S.V. Vredenburch. 
Ga je naar een nieuwe voetbalvereniging en ben je spelend lid binnen de B-categorie. Dan 
moet je bij je nieuwe club een overschrijving aanvragen, dit gebeurt vanuit Sportlink. KRSV 
Vredenburch, de KNVB en je nieuwe vereniging dienen akkoord te zijn met de 
overschrijving, dan kun je bij jouw nieuwe vereniging spelen. O-19-,O-17-, of O-15-junior? 
Dan moet je ook een overschrijvingsformulier halen. Als Vredenburch en de KNVB met de 
aangevraagde overschrijving akkoord gaan, dan kun je met ingang van het nieuwe 
voetbalseizoen bij jouw nieuwe vereniging spelen.  Ben je speler in de A-categorie geldt 
hetzelfde echter kan de overschrijving plaatsvinden per het nieuwe seizoen. Bij een 
overschrijving naar een andere vereniging dienen in ieder geval de financiële verplichtingen 
te zijn voldaan. 

4 JEUGDAFDELING 

Alles wat er in een jeugdafdeling gebeurt, valt onder verantwoording van het jeugdbestuur. 
Het jeugdbestuur is op haar beurt weer verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur van 
Vredenburch. 

De jeugdafdeling bestaat uit een jeugdbestuur, coördinatoren per leeftijdsklasse, 
diverse jeugdcommissies, een toernooicommissie en een wedstrijdsecretaris.  
De namen en contactgegevens vind je op de website van de vereniging. 

Alles wat gedaan wordt in de jeugdafdeling van Vredenburch heeft tot doel jou zoveel mogelijk 
voetbalplezier te bezorgen. 

Als jij ideeën of verbeterpunten hebt voor Vredenburch, advies nodig hebt of gewoon 
eens jouw hart wilt luchten: maak een afspraak met één van de leden van het 
jeugdbestuur. 

4.1 KRSV VREDENBURCH IS EEN ERKEND LEERBEDRIJF 

Zoek je vanuit jouw opleiding een stageplek, vraag naar de mogelijkheden voor een stage 
bij KRSV Vredenburch. 
 
4.2       VRIJWILLIGERSBELEID 
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Net als vele andere sportverenigingen in Nederland is Vredenburch afhankelijk van 
de inzet van vrijwilligers om de organisatie goed te laten draaien. Daarom vraagt 
Vredenburch een vrijwilligersborg van haar leden. Lever je een bijdrage aan de 
vereniging, dan ontvangt je de borg aan het einde van het seizoen retour. 

• Je MAG lid worden van K.R.S.V. Vredenburch 

• Je hebt dan het RECHT om mee te doen aan wedstrijden, trainingen of overige 
sportactiviteiten; maar 

• Je hebt de PLICHT (als lid of als ouders van een spelend kind) om bij te dragen aan 
de organisatie van K.R.S.V. Vredenburch! 
 

• Elk spelend lid betaalt het vastgestelde bedrag aan borg per seizoen 
(Betalingsregeling van toepassing) 

• Aan jouw verplichting voldaan? Restitutie van de borg 

• Je kiest waar je een bijdrage in levert, variërend in aantal uren   

• Leden die kerntaken uitvoeren zijn vrijgesteld van deze borg (Onder kerntaken 
vallen o.a. trainers, leiders, scheidsrechters, bestuursleden, barmedewerkers etc 
die een structurele bijdrage leveren aan de vereniging.) 

• Vanaf 18 jaar zijn spelende leden zelf verantwoordelijk. Tot 18 jaar is/zijn de 
ouder(s)/verzorgers verantwoordelijk (Vanaf 14 jaar mogen (vrijwillig) kinderen 
voldoen aan hun verplichting door bijvoorbeeld trainingen te geven. Alleen 
bardiensten zijn uitgesloten voor kinderen tot 18 jaar) 

• Stop je of ga je ergens anders voetballen en heb je of jouw kind aan de verplichting 
voldaan? Dan krijg je de borg retour 

• Wil je geen bijdrage leveren? Dan gebruiken we jouw borg om de vereniging te 
laten functioneren 

• Zijn er meerdere leden uit één gezin? Dan is een staffelkorting van toepassing 

4.3 GOED GEDRAG 

De vereniging hecht erg veel belang aan fatsoenlijk gedrag.  Leden van de vereniging, 
voetbalofficials en bezoekers moeten zich prettig en veilig kunnen voelen bij Vredenburch.  
Vredenburch wil door andere voetbalverenigingen gezien worden als goede en sportieve 
tegenstander. 
Wij volgen de regels van de KNVB en de gedragsregels en het sanctiebeleid van de 
vereniging, meer informatie kun je vinden op de website.   
 
En achterin deze gids de GEDRAGSCODE. 

4.4 KLEDINGLIJN / VOETBAL TENUE. 

Het voetbal tenues wordt door de vereniging beschikbaar gesteld tegen een vastgesteld 
bedrag per jaar. Nadat een nieuw lid is aangemeld, volgt er een uitnodiging voor een 
welkomstgesprek met een vertegenwoordiger van de jeugdcommissie. Na een positief 
welkomstgesprek zal de vertegenwoordiger van de jeugdcommissie een “Kleding uitgifte 
formulier” verstrekken, waarna een afspraak gemaakt kan worden met de 
kledingcommissie voor de uitgifte.  
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Tijdens de uitgifte dient een overeenkomst waarin u akkoord gaat met de rechten en 
plichten omtrent het kledingplan ondertekent te worden. 
 
Opzeggen dient te gebeuren middels een email naar: 
 ledenadministratie@krsv-vredenburch.nl COPY jeugdcommissie@krsv-vredenburch.nl  
 
Hierna ontvangt u zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een afscheidsgesprek. 
Tijdens dit gesprek levert u de tas en kleding in en ontvangt u een ontvangstbewijs. 
Vervolgens wordt gecontroleerd of u aan al uw betalingsverplichtingen hebt voldaan, 
waarna u wordt uitgeschreven.  

4.5 BRUIKLEENVOORWAARDEN 

De vereniging KRSV Vredenburch te Rijswijk hierna te noemen: de "vereniging" en 
Spelend lid / ondersteunend lid van de vereniging, hierna te noemen “ondergetekende” 
Gezamenlijk aan te duiden als “partijen”. 
 
In aanmerking nemende dat: 

I. de vereniging goederen in eigendom heeft en zal behouden. 
II. de vereniging bereid is om tijdelijk aan ondergetekende goederen in bruikleen te 

geven ten behoeve van het uitkomen in wedstrijden voor de vereniging en/of het 
deelnemen aan activiteiten) van de vereniging; 

III. de vereniging de goederen uitsluitend ter beschikking stelt indien ondergetekende 
instemt met de daartoe geldende bruikleenvoorwaarden; 

IV. partijen deze bruikleenvoorwaarden in onderhavige overeenkomst hebben 
vastgelegd. 

 
Artikel 1:  
De vereniging stelt aan ondergetekende de bruikleenovereenkomst aangevinkte goederen 
(hierna: “goederen”) ter beschikking voor het voetbalseizoen 2018- 2019 (1 september 
2018 tot 15 juni 2019), onder de voorwaarde dat ondergetekende deze goederen, na de 
overeengekomen periode zal retourneren aan de vereniging.  
 
Artikel 2:  
a. De overeenkomst van de goederen is uitsluitend voor ondergetekende spelend lid 

en/of ondersteunend lid is van de vereniging. 
b. Deze overeenkomst zal van rechtswege eindigen indien: 

I. Het dienstverband van ondergetekende bij de vereniging (om welke reden dan 
ook) eindigt; 

II. Ondergetekende overschrijving aanvraagt naar een andere club en de vereniging 
aangeeft geen bezwaren te hebben tegen dit verzoek om overschrijving; 

III. Ondergetekende niet langer (spelend) lid is van de vereniging; 
c. Ondergetekende is verplicht om in gevallen als genoemd in artikel 2b, de goederen 

binnen 5 werkdagen na het eindigen van onderhavige overeenkomst, in dezelfde 
goede staat als waarin deze aan ondergetekende zijn verstrekt (zie artikel 3c), te 
retourneren aan de vereniging. 
 

Artikel 3: 
a. Ondergetekende verklaart hierbij de goederen in ontvangst te hebben genomen. 
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b. Ondergetekende zal binnen drie werkdagen na ontvangst van de goederen en 
ondertekening van onderhavige overeenkomst controleren of de goederen in goede 
staat verkeren. 

c. Indien de goederen niet in goede staat verkeren, is ondergetekende gehouden hiervan 
binnen deze periode per e-mail melding te maken bij de kledingcommissie: 
kledingcommissie@krsv-vredenburch.nl. Na verloop van de in artikel 3b genoemde 
periode wordt – zonder melding – de goederen geacht in goede staat door de 
vereniging aan ondergetekende te zijn verstrekt. 

 
Artikel 4: 
a. Ondergetekende zal zorgdragen voor de bewaring en het behoud van de goederen.  
b. Ondergetekende zal zorgdragen dat de wedstrijdkleding en het trainingspak alleen op 

wedstrijddagen gedragen zullen worden en niet tijdens de training. Voor alle goederen 
geldt dat ze uitsluitend gebruikt worden voor activiteiten van de vereniging en niet 
daarbuiten.  

c. Ondergetekende is aansprakelijk voor schade en/of kosten betreffende de goederen 
die te wijten is/zijn aan nalatig handelen en/of schuld van ondergetekende. Deze 
aansprakelijkheid geldt niet voor schade en/of kosten die het gevolg is/zijn van slijtage 
of gebreken aan de goederen die ontstaan tijdens ‘normaal gebruik’ van de goederen 
als genoemd in artikel 4b. 

 
Artikel 5:  
a. Ondergetekende zal zorgdragen voor correcte reiniging zoals aangegeven  

in artikel 9. 
b. Ondergetekende zal geen namen of andere uitingen op de kleding (laten) bedrukken,  

schrijven of bevestigen. 
c. Het is ondergetekende niet toegestaan om zelfstandig reparaties aan de goederen te 

(laten) verrichten. 
d. Ondergetekende is verplicht om gebreken aan de goederen direct per e-mail aan de 

kledingcommissie: kledingcommissie@krsv-vredenburch.nl te melden. 
e. Ondergetekende zal de goederen (op eerste verzoek van de kledingcommissie) in het 

bezit stellen van de vereniging, teneinde reparaties, te kunnen laten uitvoeren. 
f. De kosten voor reparaties van de goederen komen ten laste van de vereniging, tenzij 

er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 4c. 
g. De prijzen voor de goederen inclusief bedrukkingskosten staan in de 

bruikleenovereenkomst.     
Artikel 6: 
Het is ondergetekende niet toegestaan de goederen op welke wijze dan ook aan derden 
uit te lenen / in gebruik te geven. Ondergetekende is en blijft te allen tijde volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correcte nakoming van de bepalingen uit deze 
overeenkomst. De shirts in de team-tas vormen hier een uitzondering op. 
Artikel 7: 
a. In geval van diefstal is ondergetekende verplicht om de kledingcommissie: 

kledingcommissie@krsv-vredenburch.nl direct per e-mail op de hoogte te stellen. 
b. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is ondergetekende verplicht om van de 

diefstal aangifte te doen bij de politie. 
 
Artikel 8: 
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Onverminderd artikel 2b van deze overeenkomst is de vereniging in ieder geval bevoegd 
om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot enige 
schadevergoeding en/of kosten en zonder in achtneming van enige opzegtermijn, indien: 

I. Ondergetekende in strijd handelt met enige bepaling uit deze overeenkomst en/of 
enige wettelijke bepaling; 

II. Ondergetekende de vereniging niet langer extern zal vertegenwoordigen; 
III. Ondergetekende komt te overlijden. 

Indien de overeenkomst door de vereniging wordt opgezegd, dienen de goederen binnen 
5 werkdagen na het eindigen van onderhavige overeenkomst, in dezelfde goede staat als 
waarin deze aan ondergetekende zijn verstrekt (zie artikel 3c), te retourneren aan de 
kledingcommissie. 
Artikel 9: 
De wasvoorschriften voor de kleding zijn: 
 

 
 

Bruikleen-overeenkomst 2018-2019 
Ondergetekende gaat akkoord met de bruikleenvoorwaarden. 
De goederen van de bruikleenovereenkomst zijn (aanvinken wat van toepassing is): 
 

 Trainingsjas (spelers) € 25,00  

 Trainingsbroek (spelers) € 18,00 

 Korte broek € 6,00 

 Sokken € 3,00 

 Shirt € 25,00 

 Rugzak € 18,50   

 Voetbaltas € 28,50  

 Trainingsjas (training set) € 25,00 

 Trainingsbroek (training set) € 18,00 

 Regenjas € 24,50 

 Coachjas € 45,00 

  
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend. 
 
Datum:       Datum:  
Namens de Vereniging,     Ondergetekende,   
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Handtekening …………………………………  Handtekening 
………………………………… 
 
Naam:       Naam: 
 
        Naam speler: 

5 SPORTPARK VREDENBURCH 

 

5.1 HET CLUBGEBOUW 

 
Het clubgebouw wordt gedeeld met voetbalvereniging HVV Te Werve en naschoolse 
opvang Smallsteps.  
Het gebouw heeft verschillende ingangen. De kleedkamers zijn op de begane grond. De 
kantine en de commissiekamer zijn te vinden op de eerste verdieping.  
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5.2 LIGGING VAN DE VELDEN 

 

 

 

5.3 WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN 

 

5.3.1 Verzameltijden 

Verzameltijden bij wedstrijden: minimaal een HALF UUR van tevoren 

Indien voor UIT-wedstrijden bij Vredenburch verzameld wordt: een UUR van 
tevoren 
Bij trainingen kom je 15 minuten van tevoren bij het veld, zodat de training op tijd kan 
beginnen. 

In overleg met de trainer kan hiervan afgeweken worden. Selectieteams verzamelen 
vaak langer van tevoren voor een gesprek over strategie, de warming-up, etc. 

5.3.2 Afmelden 

Voetbal is een teamsport; het is belangrijk dat alle leden van het team, spelers, 
trainers en leiders op elkaar kunnen rekenen. Uiteraard kan het een keer gebeuren 
dat je een keer niet kunt spelen of trainen; meld je dan tijdig af! 
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Als je wegblijft zonder af te melden of als je veel te laat afmeldt, nemen we je dat erg 
kwalijk. Het is niet alleen onsportief richting je leid(st)er, maar ook richting je 
teamgenoten. 

Door de spelers van alle teams dient er afgemeld te worden bij hun eigen leider of 
trainer: 

• Meestal is uiterlijk donderdag voor de wedstrijd een goede tijd om af te 
melden. Dan kan je leid(st)er nog vervanging regelen 

• Als je niet kunt komen trainen, kun je korter van tevoren afmelden 

• Als je niet kan spelen, doordat je geblesseerd bent of misschien niet helemaal 
fit bent, meld je dan af maar kom gewoon mee naar de wedstrijd. Het is leuk 
om je eigen team te zien spelen! 

• Als je niet op tijd verschijnt, kan de leider je reserve zetten en bij herhaling 
schorsen 

• Als je wegblijft zonder afmelding, kun je zelfs uitgesloten worden van deelname 
aan volgende wedstrijden 

• Indien je meerdere malen zonder afmelding niet komt opdagen bij wedstrijden 
kun je voorgedragen worden voor royement 

• KORTOM KOM OP TIJD OF MELD JE TIJDIG AF VOOR WEDSTRIJDEN BIJ JE 
LEIDER 

• Zorg ervoor dat je altijd het telefoonnummer van je leider(s) kent 

 
Inhoud voetbaltas: voetbalschoenen, Vredenburch tenue, Vredenburch presentatiepak, 
scheenbeschermers, handdoek en slippers, schone kleren.  
Optie: Handschoenen, regen/windjack, slidingbroek. 
SCHEENBESCHERMERS ZIJN VERPLICHT! – OOK BIJ TRAININGEN 
 
 
Voorkomen van nare ongelukjes: 

• Brildragers dienen te zorgen voor een onbreekbare sportbril 

• Sieraden, horloges, oorbellen, kettingen, e.d. altijd afdoen 

• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Geef ze af bij leider of trainer. 

Of neem ze gewoon niet mee naar voetbal!  

5.4 DE ROL VAN LEIDERS, TRAINERS en OUDERS 

Leiders: Voor ieder team is een leid(st)er nodig vanuit de ouders. Wat doet een leid(st)er 
zoal? 

• Ouders betrekken bij het team van hun kind 

• Vervoer coördineren indien noodzakelijk 

• Communicatie naar de spelers en evt. ouders over de wedstrijden en trainingen 

• Bij Thuiswedstrijden regelen dat de score wordt doorgegeven in de commissie-

kamer 

• Bij Thuiswedstrijden de tegenstander netjes ontvangen 

• Het drinken (tijdens de rust) organiseren 

• Eventuele (leiders-) vergaderingen bijwonen 
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• Mede zorgdragen voor het schoon achterlaten van de kleedkamer (na trainingen, 

bij thuis -en uitwedstrijden) 

Trainers: Voor ieder team is een trainer nodig.  90 % van de Vredenburch trainers komt 
vanuit de ouders van het team. Vrijwel alle teams trainen tweemaal per week. Wat doet 
een trainer zoal? 

• De spelers en de teamsfeer begeleiden 

• Inspirerend training geven 

• Plezier creëren voor alle spelers 

• Opstelling maken en bepalen wie reserve staan bij wedstrijden 

• Coachen tijdens de wedstrijd 

• De wedstrijden nabespreken met het team 

• Verbeterpunten bespreken met de technisch coördinator 

• Mede zorgdragen voor het schoon achterlaten van de kleedkamer (na trainingen, 

bij thuis- en uitwedstrijden) 

Coaching: Er wordt gecoacht door de leider of trainer.  
Ouders en publiek mogen aanmoedigen, maar zich niet bemoeien met de coaching van 
het team. Bovendien blijven ouders en publiek altijd achter de hekken, dus betreden het 
veld niet. Dit geldt zowel bij trainingen als bij wedstrijden, UIT en THUIS. Ook horen 
ouders zich niet te bemoeien met het wisselbeleid. 
 
Vervoer: Spelers en hun ouders zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer naar de 
wedstrijdlocatie. Spelers en ouders dienen onderling te regelen dat er voldoende vervoer 
is. 
 
Voor specifieke details verwijzen wij naar de Vredenburch Taak – en Functieomschrijving, 
te vinden op onze website.   
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5.5 WAT WORDT VAN OUDERS EN SPELERS VERWACHT 

Om als vereniging sportief en netjes over te komen, is het van belang dat de ouders en 
spelers weten wat van hen verwacht wordt ter ondersteuning van het verenigingsbeleid. 
 

• Van ieder kind wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is op de training. Het is immers 

een teamsport 

• Kan uw kind niet aanwezig zijn voor een wedstrijd, geef dit dan zo spoedig mogelijk 

door aan de leider, zodat er indien noodzakelijk nog een speler uit een ander team 

geregeld kan worden. 

• Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van al het nieuws omtrent het team, de 

wedstrijden en de trainingen: afgelastingen, verzameltijden en extra 

trainingen/oefenwedstrijden.  

• Kan uw kind een keer niet op de training aanwezig te zijn, geef dit dan ruim van 

tevoren door aan de trainer/leider.   

• Zorg ervoor dat al uw contactgegevens kloppen. Geef wijzigingen zo spoedig 

mogelijk door aan de trainer/leider en coördinator, maar ook aan de 

ledenadministratie. 

• Zorg ervoor dat uw kind goed gekleed is: de juiste KRSV Vredenburch-kleding, 

voetbalschoenen, veters goed vast, scheenbeschermers om en niet te koud of te 

warm gekleed.  

• Bij een wedstrijd dienen de ouders de kleedkamer te verlaten zodra het kind is 

aangekleed. In de rust komen de ouders niet in de kleedkamer. 

• Uw kind blijft te allen tijde uw verantwoording en niet dat van de trainer. 

• Een kind en/of het team aanmoedigen is uiteraard geen probleem, maar de 

tactische aanwijzingen en de opstelling doet de trainer/leider.  

• Discussies aangaan met voetballende kinderen in het veld is uit den boze! 

• Indien u het ergens niet mee eens bent, dan bent u vrij om dit te bespreken met de 

leider/trainer ná de wedstrijd. De trainer/leider kan zijn keuze dan, indien nodig, 

onderbouwen. 

• Het coachen langs de lijn wordt geheel verzorgd door de trainer/leider en niet door 

de ouders. 

• Teams worden bepaald op basis van kwaliteit en leeftijd, dit wordt gedaan door de 

technisch coördinator in samenspraak met de coördinator en de trainers. U kunt het 

oneens zijn met die beslissing. U kunt dit dan aangeven aan de technisch 

coördinator en de coördinator, zodat deze beslissing kan worden toegelicht. 

• Ongewenst gedrag van ouders kan gemeld worden aan het jeugdbestuur. 

• Op de voetbalvelden mag er niet gerookt worden 
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5.6 INDELING NAAR LEEFTIJD VOLGENS DE KNVB 

Spelersgroepen zijn ingedeeld aan de hand van leeftijdsklassen (leeftijd bij aanvang 
seizoen). In de tabel staat de indeling, de wedstrijd-speeltijd, team- en speelveld-
grootte.  
NOOT: De veldafmetingen, het aantal spelers en de wedstrijdduur zijn voor de 
leeftijdscategorieën JO7 t/m JO13 aangepast conform de nieuwe KNVB-richtlijnen.  
 

Groep: Leeftijd: Speeltijd: Teamgrootte: Veld: 

O7     5/6 8 x 5 minuten 

(Richtlijn) 

Twee x 4 tegen 4  30 x 20 meter, kleine 
doelen (3 x 1 meter) 
zonder scheidsrechter & 
zonder keeper. 

O8 7 2 x 20 min. 
Na 10 min. 

time-out  
Na 20 min. 

rust 

6 tegen 6 42,5 x 30 meter, medium 
doelen (5 x 2 meter) 
zonder scheidsrechter & 
zonder keeper 

O9              8 2 x 20 min. 
Na 10 min. 

time-out  
Na 20 min. 

rust 

6 tegen 6 Kwart veld met medium 
doelen (5 x 2 meter) 
zonder scheidsrechter & 
zonder keeper 

O10   

        

9 2 x 25 minuten 
Na 12,5 min. 

time-out  
Na 25 min. 

rust 

8 tegen 8 Net geen half veld met 
medium doelen (5 x 2 
meter) 

O11        10 2 x 30 minuten 
Na 15 min. 

time-out  
Na 30 min. 

rust 

8 tegen 8 Net geen half veld met 
medium doelen (5 x 2 
meter 

O12 11 2 x 30 minuten 
Na 15 min. 

time-out  
Na 30 min. 

rust 

8 tegen 8 Net geen half veld met 
medium doelen (5 x 2 
meter) 

O13 12 2 x 30 minuten 11 tegen 11  Heel veld met grote 
doelen met aangepaste 
regels. 

O15       13/14 2 x 35 minuten 11 tegen 11 Heel veld met grote 
doelen 

O17       15/16 2 x 40 minuten 11 tegen 11 Heel veld met grote 
doelen 

O19      17/18 2 x 45 minuten 11 tegen 11 Heel veld met grote 
doelen 

Senioren > 18  2 x 45 minuten 11 tegen 11 Heel veld met grote 
doelen 
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Er zijn uitzonderingen op deze leeftijdsindelingen: 

• Dispensatie voor een lagere leeftijdsgroep door lichaamsopbouw of ziekte 
(maximaal 2 per leeftijdscategorie, met doktersverklaring en mogen niet in de 
selectie spelen! 

• Zoveel talent hebben dat een hogere leeftijdsgroep wordt verrijkt 

De KNVB is erg streng geworden op het aanvragen van dispensatie. Het bestuur van 
KRSV Vredenburch bepaalt of dispensatie zal worden aangevraagd bij de KNVB. 
Kijk voor meer details op internet naar de KNVB Jeugdvoetbalwijzer (let op het jaartal). 
 

6 GEDRAGSCODE   

 

6.1 INLEIDING  

 
Beste Vredenburchers, 
 
Respect, fatsoen, diversiteit, plezier, je energiek en prettig voelen in een veilige omgeving.  
Dat zijn de begrippen die wij als K.R.S.V. Vredenburch willen uitstralen, nastreven en 
uitdragen. 
 
Zonder respect geen voetbal wordt door de KNVB uitgedragen als de basis om te komen 
tot prestaties en plezier in het voetbal in een gezond leefklimaat. 
 
Wij willen een vereniging zijn voor iedereen waar resultaat en plezier hand in hand gaan, 
maar wel met de normen en waarden die wij als vereniging met elkaar hebben 
afgesproken.  Ons voetbaltechnisch kader zoals de trainers, coördinatoren en leiders 
bewaken deze normen en waarden met elkaar. Daarnaast zijn er vele andere vrijwilligers 
en andere betrokkenen, zoals uiteraard de spelers zelf en de ouders die hierin ook een 
goede en belangrijke rol spelen. 
 
Daarom is het ook belangrijk dat er duidelijke kaders en afspraken zijn omtrent het gedrag 
van eenieder die actief is bij Vredenburch. Tijdens de wedstrijd wordt dit bewaakt door een 
scheidsrechter en de begeleiding, intern hebben we de commissie “Normen en waarden “.  
Deze commissie is het interne orgaan van onze club die handhavend optreedt en op basis 
van een beleidsplan zorgt dat we in dat gezonde en gezellige klimaat kunnen voetballen.  
 
Als commissie streven wij voorspelbaarheid, duidelijkheid en rechtvaardigheid na, zodat 
de club als geheel kan blijven functioneren zoals we dat met elkaar hebben afgesproken.   
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KNVB-CONVENANT   

  

Bij totstandkoming van dit statuut (gedragsreglement) heeft het KNVB-convenant 
“Sportiviteit en Respect” een duidelijke rol gespeeld. Het vormt dan ook de leidraad en 
toetssteen voor de inhoud van dit statuut.   
  

Het KNVB-convenant luidt als volgt:   

  

• Stellen vast dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen tegen 
scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters;   

  

• Veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de 

voetbalsport;   

  

• Benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport 
niet te schaden;   

  

• Zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokken gericht dient te 
zijn op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip;   

  

• Stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de 
amateurvoetbalsport;   

  

• Verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van reeds 

vastgestelde gedragscodes.”   

  

Aan de inspanningsverplichting om dit convenant inhoud en vorm te geven voldoen wij 

door een algemeen geaccepteerde gedragscode op te stellen die geldigheid heeft voor 

onze vereniging en door alles in het werk te stellen tot naleving daarvan te komen.   

 

6.2 ALGEMEEN  

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene 
gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per 
doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels 
opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de 
senioren.  
   
Doelstelling  
KRSV Vredenburch wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk 
laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste 
elementen.  
Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten 
deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams 
spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballende 
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vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat KRSV Vredenburch een 
vereniging is om trots op te zijn.   
  
Over wie gaat het?  
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/leider/vrijwilliger bij KRSV 
Vredenburch wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden 
geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de 
gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij KRSV Vredenburch worden 
uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. 
Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.   
  
Waarover gaat het?  
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we 
normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst 
proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat 
we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als 
mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode 
houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit sancties.   

6.3 ALGEMENE GEDRAGSREGELS 

Het Bestuur van KRSV Vredenburch vraagt nadrukkelijk aandacht voor gedragsregels 
tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene 
regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het 
voetbalcomplex van toepassing zijn.   
  
Wat zijn onze uitgangspunten?  
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. 
Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.   
• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.   

• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.   

• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.   

• De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.   

• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.   

• Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.   

• Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.   

• Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.   

  
Op en rond het sportcomplex  
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg ervoor dat het netjes 
blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:     
      Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.   
• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras 

zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.   

• Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.   

• Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld 
heen als je naar de andere kant moet.   

• Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.   

• Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.   
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• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling 

geplaatst.   

• Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.   

• De toegangen naar de velden, in het belang van de veiligheid, vrijhouden. Matig je 
snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.   

  
Aanleiding voor 
sancties       
      -    Discriminatie.  

- Schelden. 
- Grof taalgebruik (en vloeken).  

- Treiteren en pesten.  
- Irriteren en kwetsen van wie dan ook.  
- Fysiek geweld. 

 
Al deze hiervoor vermelde punten worden niet geaccepteerd en kunnen een sanctie tot 
gevolg hebben.  
  
Degene die zich niet aan de gedragsregels houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.   

6.4 GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELERS 

De spelers zijn als de leden van KRSV Vredenburch de kern van de voetbalvereniging. De 
speler:   
• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn 

medespelers in het veld.   

• Meldt zich tijdig af als hij niet aan de training of de wedstrijd kan deelnemen.   

• Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig. Is een half uur voor 
aanvang van de wedstrijd aanwezig.  

• Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van KRSV Vredenburch.   

• Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.   

• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters ook 
al is de speler het daar niet mee eens.   

• Is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken, dus ook op de velden en 

kleedkamers.   

• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de 
kleedkamer in te gaan.   

• Dient na training en wedstrijd te douchen.   

• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.   

• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.   

• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring 
bij de trainer of begeleider.   

• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.   

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt 
een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.  

6.5 GEDRAGSREGELS VOOR DE BEGELEIDER 
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Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing. De 
begeleider:   
• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.   

• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, assistent-
scheidsrechters en tegenstanders.   

• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.   

• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.   

• Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en het coachen van het team tijdens de 

wedstrijden.   

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

• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).   

• Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. Verzorgt het 
invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.   

  
Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:   
• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.   

• Het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen alsmede het opklappen van de netten 
organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.   

• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden.   

• Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.   

• Deelneemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die 

binnen de vereniging worden georganiseerd.   

• Het was schema en de teamkleding bewaakt.   

• Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de 

spelers.   

• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, 
contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de 

jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.   

6.6 GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINERS 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing. De trainer:   
• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.   

• Ziet erop toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.   

• Brengt spelers passie bij voor het spel.   

• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pylonen, doelen, etc.).   

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

• Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.   

  
Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:   
• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen en begeleiden van een 

team.   

• Het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen alsmede het opklappen van de netten 

organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.   

• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.   

• Deelneemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die 

binnen de vereniging worden georganiseerd.   
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• Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de 

weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.   

• Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de 
spelers.   

• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, 
contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de 
jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.   

6.7 GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS/VERZORGERS  

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van 
toepassing. De ouder/verzorger:   
• Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor 

iedereen op en om het veld.   

• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van 
het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).   

• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en 

begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze, tenzij op 
uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).   

  
Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:   
• Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.   

• Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.   

• Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.   

• Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.   

• Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.   

• Op tijd de contributie voldoen.   

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld 
bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!   

6.8 GEDRAGSREGELS VOOR VRIJWILLIGERS 

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat hij/zij een belangrijke rol 
spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals 
hieronder vermeld, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. De vrijwilliger:   
• Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes 

en schoon worden achtergelaten.   

• Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact 
op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een 
vertegenwoordiger van de vereniging.   

• Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.   

• Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst 
niemand opzettelijk.   

• Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van KRCV 
Vredenburch.   

  

6.9  ALCOHOL, TABAK EN DRUGS 
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 Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het 
voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, 
dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:   
• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en 

zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van 
alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.   

• Het nuttigen van alcoholische dranken is (op zaterdag) voor 12:00 uur niet gewenst.   

• Het is ten strengste verboden te roken in het clubgebouw, inclusief de kleedkamers en 
de algemene ruimtes.   

• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct 

leiden tot een veld- en complexverbod.   

  

6.10  SANCTIES  

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. 
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. 
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk 
gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde 
gedrag. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden 
opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een 
geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de 
betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven van het betalen daarvan volgt tevens 
een speelverbod.    
 
Voor details met betrekking tot sancties, zie het document:  
NORMEN EN WAARDEN KRSV VREDENBURCH,  
te vinden op onze website. 
 

 

 


