
Aan alle trainers,begeleiders en aanvoerders van senioren teams

Onderwerp: Introductie Gedragscode v.v. Woudenberg

Woudenberg, 2 oktober 2012

Beste trainer, begeleider, aanvoerder,

Voetbal is een fantastische sport, die wij voor ons plezier beoefenen. Meestal verlopen de wedstrijden en 
trainingen probleemloos en in een goede sfeer.  Om dit zo te houden hebben wij in de praktijk ondervonden 
dat het wenselijk is een aantal regels met elkaar af te spreken over hoe wij binnen de vereniging met elkaar 
omgaan. Wij hebben tenslotte te maken met een groot aantal mensen op een klein terrein, in een relatief 
kleine omgeving waar de opvatting van individuen over de wijze waarop je met elkaar omgaat niet voor 
iedereen dezelfde zijn. Daarom vinden wij het als voetbalvereniging belangrijk deze vast te leggen in een 
document en in de praktijk te brengen. In de zomerstop is er hard gewerkt om de gedragscode samen te 
stellen. Inmiddels is deze gereed, goedgekeurd en klaar om uit te rollen. 

Voor wie is de gedragscode bedoeld?
De gedragscode geldt voor iedereen die betrokken is bij onze vereniging, ongeacht lidmaatschap. De 
gedragscode geldt voor spelers (senioren en jeugd), begeleiders, trainers, ouders/verzorgers van 
jeugdspelers, vrijwilligers, bestuurders, scheidsrechters en toeschouwers. 

Waarover gaat het?
Het gaat over herkenbare afspraken hoe wij binnen de vereniging met elkaar om willen gaan. Het gaat over 
wat wij normaal en niet normaal vinden en wat wij van elkaar mogen verwachten. De gedragscode heeft als 
doel ongewenst gedrag te voorkomen en als dit toch voorkomt consequent handelend op te treden.

Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de gemaakte afspraken houdt? Wij spreken elkaar er in eerste 
instantie op aan en proberen het onderling op te lossen. Overtredingen van de gedragsregels kunnen echter 
leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt een 
passende maatregel genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. 

De gedragscode en 7 Gouden Regels
Aan de basis van hoe wij met elkaar om willen gaan liggen een 7-tal Gouden Regels (zie volgende pagina). 
Deze Gouden Regels zijn vertaald naar meer gedetailleerde gedragsregels die zijn vastgelegd in het 
document 'Gedragscode v.v. Woudenberg september 2012'. 



7 Gouden Regels v.v. Woudenberg

Wat wordt er van je verwacht?
Om de gedragscode in de praktijk te brengen hebben wij je hulp nodig. Als trainer, begeleider en 
aanvoerder geef jij vanzelfsprekend het goede voorbeeld. Tevens speelt je een belangrijke rol in het 
uitrollen en bewaken van de gedragscode. Graag wil ik jullie vragen om de Gouden Regels en de 
gedragscode te lezen en op korte termijn onder de aandacht te brengen van je team. De gedragscode is 
terug te vinden op www.vvwoudenberg.nl. 

Alvast dank voor jullie medewerking. Vragen of suggesties ter verbetering? Neem dan contact op met André 
van Elst of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Henk van de Wetering
Voorzitter v.v. Woudenberg

http://www.vvwoudenberg.nl/

