
 Gedragsregels 
Versie 1 januari 2012 
 
Voor ieder (jeugd)lid, trainer/coach, (bege)leider, vrijwilliger, ouder/verzorger en 
supporter en bezoeker is het van belang te weten hoe zaken bij de v.v. Wieldrecht zijn 
geregeld. Daartoe zijn wij overgegaan tot het maken van gedragsregels. Doel van deze 
gedragsregels is aan te geven welk gedrag bij de v.v. Wieldrecht wordt getolereerd. 
Daarnaast zijn er aantal algemene regels die bij de vereniging gelden om één en ander in 
goede banen te leiden. Uiteraard gelden alle regels voor thuiswedstrijden, uitwedstrijden, 
trainingsavonden en activiteiten die “onder de vlag van” de v.v. Wieldrecht worden 
gehouden. Onduidelijkheden kunnen worden opgelost door het vragen van informatie. 
Deze informatie kunt u krijgen bij het Bestuur. 
 
Leden 

Als lid van de v.v. Wieldrecht maak je deel uit van de vereniging en van een team. Je 
gaat op een goede manier om met iedereen waarmee je als lid van de v.v. Wieldrecht te 
maken kunt krijgen. Dat kan zijn, met je clubgenoten, met je teamgenoten, je trainer 
en/of leider, met de vrijwilligers, met scheidsrechters, tegenstanders, toeschouwers. Om 
duidelijk te maken wat dat “op een goede manier omgaan met” inhoudt, hebben we 
hieronder op een rijtje gezet. 
 

Gedrag voor en tijdens een wedstrijd 

- verzamelen op de afgesproken tijd en plaats 
- afmelden altijd bij de teamleider voor donderdag 20.00 uur 
- spelers dienen de voorgeschreven clubkleding te dragen 
- scheenbeschermers zijn verplicht 
- horloges, ringen en kettingen verboden 
- beheers je in het veld, laat je niet uitlokken 
- niet vloeken of schelden, geen discriminerende opmerkingen maken 
- toon respect voor elkaar 
- ga niet in discussie met scheidsrechters en/of grensrechters, ook niet met 

toeschouwers 
 

Gedrag na de wedstrijd 
- na afloop wordt de hand van de tegenstander geschud 
- douchen is verplicht 
- het team zorgt dat de kleedkamer schoon achtergelaten wordt 
- in de kleedkamer blijft men van andermans spullen af 
- geen glaswerk in de kleedkamer 

 
Trainers, coaches en (bege)leiders 
Naast het uitoefenen van je functie zie je er op toe, dat de spelers uit jouw team zich 
houden aan onze regels. Indien noodzakelijk corrigeer je hun gedrag. Indien het gedrag 
uit de hand loopt, wil het Bestuur hiervan in kennis gesteld worden. Je hebt een 
voorbeeldfunctie. Tijdens het uitoefenen van je functie gebruik je geen alcohol en (bij de 
jeugd) rook je niet. 
 
Ouders/verzorgers 
De ouders spelen binnen onze vereniging een belangrijke rol. Met name bij de jongsten 
zullen ouders vóór en na de trainingen en wedstrijden de kinderen verzorgen. Naarmate 
de kinderen ouder zijn, neemt hun zelfstandigheid toe. Dit houdt echter niet in, dat u uw 



kind aan zijn of haar lot over kan laten. U mag veel van de vrijwilligers van de v.v. 
Wieldrecht verwachten, maar daarnaast heeft u ook verplichtingen jegens de v.v. 
Wieldrecht. Wij gaan er daarom van uit, dat u zich conformeert aan de volgende regels. 
 
 

- van de ouders verwachten wij, dat zij de wedstrijden van hun kinderen 
bezoeken  

- zorg dat uw kind op tijd is, meld hem of haar op tijd af 
- er wordt verwacht, dat u deelneemt in het vervoer naar uitwedstrijden 
- er wordt positief gedrag verwacht naar het eigen team en hun 

begeleiding en naar de tegenstanders en hun begeleiding 
- moedig uw kinderen positief aan, maar bemoei u niet met het spel 
- leer de kinderen positief gedrag, leer ze accepteren 
- assisteer waar nodig is 
- blijf tijdens de wedstrijden buiten de lijnen 

 
Rustende leden/vrijwilligers/toeschouwers 

Rustende leden, vrijwilligers, toeschouwers en overigen die zich op het complex van 
Wieldrecht bevinden, dienen zich ook te houden aan de gedragsregels van Wieldrecht, 
zoals die onderstaand zijn weergegeven. 
 
Wangedrag 
Wangedrag wordt niet getolereerd, hieronder vallen onder andere diefstal, vandalisme en 
geweld, gericht op eigendommen van de v.v. Wieldrecht, haar leden of van haar 
bezoekers, tijdens wedstrijden of daarbuiten. Afhankelijk van de aard van het wangedrag 
kan het Bestuur een sanctie opleggen zoals vermeld in de Statuten, artikel 6. Indien 
gewenst cq noodzakelijk zal de politie worden ingeschakeld. 
 

Alcohol 
Het Bestuur van de v.v. Wieldrecht is van mening, dat er op een verantwoorde wijze met 
alcohol moet worden omgegaan. Daartoe hebben (de meeste) barmedewerkers een 
cursus (IVA) gevolgd. Voor een verantwoord alcoholgebruik hebben wij de volgende 
regels opgesteld. 

- bij thuiswedstrijden van het eerste en tweede elftal zal van 13.30 uur – 
16.15 uur alle drank in plastic glazen worden geschonken 

- het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te 
gebruiken in de kantine, de kleedkamers, elders op het terrein van de 
vereniging of in door de v.v. Wieldrecht ter beschikking gestelde bussen 

- het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende 
dranken elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras 

- in de kleedkamer is het bij thuiswedstrijden van het eerste en tweede 
elftal tussen 13.30 uur – 16.15 uur niet toegestaan na de wedstrijd een 
kratje bier (dan wel andere drank in glazen) te nuttigen, wel in plastic 
glazen   

- uit het oogpunt van een voorbeeldfunctie is het verboden voor leiders, 
trainers, begeleiders, chauffeurs alcoholhoudende dranken te gebruiken 
tijdens het uitoefenen van hun functie 

- het bestuur wil voorkomen, dat bezoekers met meer dan de toegestane 
promillage alcohol aan het verkeer deelnemen, op basis daarvan kan 
alcoholhoudende drank worden geweigerd 

Naast deze regels geldt ten alle tijden het Bestuursreglement ‘alcohol in 
sportkantines’ van de v.v. Wieldrecht. Dit reglement is te vinden op de website van 
Wieldrecht. 
 
Drugs 
Leden en gasten, die betrapt worden op het gebruik van drugs of handel in drugs in 
welke vorm dan ook, worden direct en zonder waarschuwing van het complex verwijderd. 



Leden van de v.v. Wieldrecht worden met onmiddellijke ingang geroyeerd. Handel in 
drugs en verdovende middelen wordt gemeld aan de politie. 
 
Kantine 
De kantine is de huiskamer van onze vereniging. Hier kunnen we ons voor en na de 
trainingen en wedstrijden ontspannen. Gebruik de kantine dan ook alsof je thuis bent. 
Hier gelden de volgende regels voor: 

- op zaterdag wordt er voor 12.00 uur geen alcoholhoudende dranken 
verstrekt 

- de stoelen zijn er om op te zitten, de tafels niet 
- na het verblijf in de kantine ruim je je rommel op en brengt glazen en 

flessen terug naar de bar 
- ga zorgvuldig om met alle materialen 
- de kantine sluit op de volgende tijden: 

� maandag  23.00 uur 
� dinsdag  23.00 uur 
� woensdag  23.00 uur  
� donderdag 01.00 uur 
� vrijdag  23.00 uur 
� zaterdag  20.00 uur 

 
Overig 

- als terras wordt aangemerkt het betegelde stuk grond voor de kantine 
- zet fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken 
- het is voor een ieder verboden glaswerk uit de kantine mee te nemen 

naar de velden 
- de supporters dienen tijdens de wedstrijden achter de hekken cq 

reclameborden te blijven 
- het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur voor, 

tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken op het complex 
- het complex en de opstallen worden door videocamera’s bewaakt 
- het is niet toegestaan in de kantine om geld te kaarten 

 
 
Naast deze gedragsregels dient een ieder zich tevens te houden aan het Huishoudelijk 
Reglement van de v.v. Wieldrecht. Dit reglement is te vinden op de website van 
Wieldrecht. 
 
Ten slotte 

Ten alle tijden dienen aanwijzingen opgevolgd te worden van bestuursleden van v.v. 
Wieldrecht, dan wel van functionarissen die als commissielid daartoe door het bestuur 
zijn gemachtigd. 
 
 


