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Gedragscode v.v. Woudenberg

1. Inleiding

Voetballen doe je voor je plezier. v.v. Woudenberg wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van de 
voetbalsport en wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht voetbalkwaliteiten, 
culturele achtergrond, handicap, sekse of leeftijd. Het streven is om alle teams aan een uitdagende 
competitie deel te laten nemen om steeds beter te voetballen. Door ontwikkeling van zowel clubgevoel als 
voetballend vermogen willen wij bewerkstelligen dat v.v. Woudenberg een vereniging is waar wij trots op 
kunnen zijn.

Om dit mogelijk te maken hebben wij in de praktijk ondervonden dat het nodig is een aantal regels met 
elkaar af te spreken over hoe wij 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. Dit document is niet statisch. 
Het is een dynamisch document dat telkens zal worden getoetst aan de dagelijkse praktijk en dat zal worden 
aangepast indien de praktijk hierom vraagt. 

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. 

Aan de basis van hoe wij met elkaar om willen gaan liggen een 7-tal Gouden Regels. Deze Gouden Regels 
zijn vertaald naar meer gedetailleerde algemene en specifieke gedragsregels. Algemene gedragsregels 
gelden voor iedereen. Specifieke gedragsregels gelden alleen voor een bepaalde doelgroep.
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2. Gouden Regels

Aan de basis van de gedragscode liggen de volgende 7 gouden regels die de richting bepalen voor ons 
dagelijks functioneren binnen de vereniging:

1. Trots: Wij zijn trots op onze vereniging, onze spelers en onze accommodatie, samen houden wij het 
netjes en veilig;

2. Inzet: Wij willen altijd leren en beter worden en daarom doen wij alles met 100% aandacht en inzet;
3. Respect: Wij hebben respect voor elkaar. Respect verdien je met goed gedrag;
4. Duidelijk: Wij maken duidelijke afspraken, houden ons eraan en spreken elkaar er op aan;
5. Positief: Wij hebben plezier in wat wij doen, wij stimuleren elkaar en wij benadrukken wat goed 

gaat;
6. Samen: Winnen en verliezen doen wij samen. Wij willen voor elkaar door het vuur gaan;
7. Sportief: Wij houden ons aan de spelregels en spelen eerlijk en sportief.

3. Algemene gedragsregels

De volgende regels gelden voor iedereen die betrokken is bij de vereniging, ongeacht lidmaatschap:

1. Wij houden ons aan de gemaakte afspraken en zijn waardig ambassadeur voor de vereniging;
2. Voetbal is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers;
3. Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander beoefent. Zonder samenspel en 

zonder tegenstander geen voetbal; 
4. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, 

treiteren, seksuele intimidatie, pesten, irriteren, molesteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet 
geaccepteerd;

5. Wij gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn;
6. Wij hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt;
7. Wij hebben respect voor barmedewerkers en ruimen zelf onze tafel leeg;
8. Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. Een duidelijke overtreding van de gedragsregels 

wordt gemeld bij het bestuur van de vereniging;
9. Wij vieren successen samen;
10. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan;
11. Wij zijn een goed gastheer voor bezoekende clubs en scheidsrechters. Bij uitwedstrijden zijn wij een 

goede gast;
12. Wij respecteren de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen;
13. Wij hebben respect voor ieders eigendommen. Ik ben aansprakelijk voor door mij aangerichte 

schade;
14. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op 

het speelveld 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;

15. Het nuttigen van alcohol in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 12.00 uur niet 
geoorloofd;

16. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het speelveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een 
sportcomplex verbod;

17. Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in 
ieder geval aan de volgende punten: 
1. Velden zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet;
2. Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd;
3. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine;
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4. Het achterlaten, anders dan in de daarvoor bestemde afvalbakken, van drankverpakkingen, 
flesjes, blikjes en (plastic) glazen op en rond de speelvelden is verboden. Het glaswerk mag niet 
mee naar buiten worden genomen;

5. Geen eten en drinken op het speelveld;
6. Plaats tassen in het tassenrek.

4. Specifieke gedragsregels

Specifieke gedragsregels gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Hierdoor krijgt 
elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden. Wij onderscheiden 
specifieke gedragscodes voor spelers, begeleiders, trainers, ouders/verzorgers van de jeugdspeler, 
vrijwilligers, bestuurders, scheidsrechters en toeschouwers.

Gedragsregels voor spelers
1. Vertoon teamgeest als onderdeel van een team en help en steun je medespelers op een positieve 

manier in het veld;
2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels en tactiek;
3. Geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren. Feliciteer de tegenstander met 

het behaalde succes als je zelf de verliezer bent;
4. Wees op tijd aanwezig voor trainingen, uit- en thuiswedstrijden;
5. Neem deel aan alle trainingen en wedstrijden en meld je  tijdig af bij trainer/begeleider als je niet 

aan de training of de wedstrijd kan deelnemen; Kom je niet naar de training en/of wedstrijd zonder 
tijdig/niet af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of je al of niet bij de volgende 
wedstrijd mag voetballen;

6. Heb respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de trainer, de begeleider en toeschouwers;
7. Wees zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de speelvelden en kleedkamers;
8. Laat na het gebruik van het sportcomplex (speelvelden en kleedkamers) deze netjes achter. Maak 

vuile schoenen eerst schoon alvorens de kleedkamer in te gaan;
9. Douch na een training of wedstrijd;
10. Meld aan de trainer of begeleider als er iets kapot is gegaan;
11. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geef deze in bewaring bij de trainer of 

begeleider;
12. Help desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training of wedstrijd en help 

desgevraagd met het schoonmaken van de kleedkamer;
13. Houd je aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde 

overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte 
administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid;

14. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. 
Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend;

15. Ga zorgvuldig om  met materialen van en ter beschikking gesteld door de vereniging zoals shirts, 
trainingspakken, tassen, ballen, doeltjes, etc.. Deze materialen blijven eigendom van de vereniging 
en dienen aan het eind van ieder seizoen te worden ingeleverd.

Gedragsregels voor begeleiders
1. Heb respect voor spelers, ouders/verzorgers, trainers, scheidsrechters, grensrechters en 

tegenstanders;
2. Wees op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden;
3. Verzorg in overleg met de trainer de opstelling en coach het team tijdens de wedstrijden;
4. Zorg voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis;
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5. Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak);
6. Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden;
7. Verzorg het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier;
8. Zorg voor het maken van afspraken over gewenst gedrag met spelers en ouders;
9. Bij F- en E-pupillen fluiten jonge scheidsrechters van onze vereniging de thuiswedstrijden. Begeleid 

en bescherm deze goed tijdens de wedstrijd;
10. Wees behulpzaam bij het oplossen van problemen van teams als gevolg van een tekort aan spelers;
11. Zorg voor het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en het verwijderen van de 

hoekvlaggen als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld;
12. Zorg voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis;
13. Bezoek indien mogelijk de trainingen van je team;
14. Neem aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen deel die binnen de 

vereniging worden georganiseerd;
15. Bewaak het wasschema en teamkleding;
16. Zorg bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd  voor tijdige kennisgeving aan de spelers;
17. Rapporteer wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of 

vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van jeugdspelers worden tevens de 
ouders/verzorgers ingelicht. Neem passende maatregelen indien noodzakelijk. 

Gedragsregels voor trainers
1. Heb respect voor spelers, ouders/verzorgers, begeleiders, scheidsrechters, grensrechters en 

tegenstanders;
2. Ga zuinig om met de speelvelden;
3. Breng spelers passie bij voor het spel; 
4. Wees verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).;
5. Zorg ervoor dat het speelveld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen;
6. Verzorg in overleg met de begeleider de opstelling en coach het team tijdens de wedstrijden;
7. Bij F- en E-pupillen fluiten jonge scheidsrechters van onze vereniging de thuiswedstrijden. Begeleid 

en bescherm deze goed tijdens de wedstrijd;
8. Organiseer het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er 

geen training meer wordt gegeven;
9. Zorg voor het schoonmaken van de kleedkamer;
10. Neem deel aan trainersbijeenkomsten en eventuele andere overlegvormen die binnen de 

vereniging worden georganiseerd;
11. Zie er op toe dat spelers op een training en wedstrijd rekening houden met de 

weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen;
12. Zorg bij afgelasting of wijziging van een training of wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers 

en begeleiding;
13. Rapporteer wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of 

vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van jeugdspelers worden tevens de 
ouders/verzorgers ingelicht. Neem passende maatregelen indien noodzakelijk. 

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler
1. Wees een goed supporter en geef het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op 

en om het veld;
2. Blijf tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden of buiten de lijnen van het veld;
3. Moedig de spelers positief aan maar geef geen tactische aanwijzingen, daar zijn de trainers voor;
4. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Ze geven 

hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken;
5. Doe mee aan de wasbeurten van de kleding van het team;
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6. Help mee bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
7. Zorg ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd;
8. Zorg ervoor dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd;
9. Voldoe op tijd de contributie;
10. Bespreek problemen met de trainer, begeleider of bestuurder;
11. Toon betrokkenheid bij de vereniging door af te vragen op welke wijze je kan inzetten voor de 

vereniging. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging.

Gedragsregels voor vrijwilligers
1. Kom gemaakte afspraken met de vereniging na en meld je bij verhindering/ziekte af en zorg voor 

een vervanger;
2. Zie er op toe dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden 

achtergelaten;
3. Neem 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;

4. Met materialen eigendom van de vereniging/sponsors en ter beschikking gesteld door de 
vereniging zoals shirts, trainingspakken, tassen etc. dient zuinig en zorgvuldig te worden omgegaan. 
Deze materialen blijven eigendom van de vereniging en dienen aan het eind van ieder seizoen te 
worden ingeleverd.

Gedragsregels voor bestuurders
1. Schep voorwaarden voor een aantrekkelijk sportklimaat binnen de vereniging;
2. Zorg voor veiligheid op het sportcomplex, dat maakt een veilige sportomgeving; 
3. Stelt kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van 

training, coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.; 
4. Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt toezicht op een 

correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar 
nodig bij;

5. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor iedereen 
ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap;

6. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, artsen en deelnemers zich bewust zijn van hun 
invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel;

7. Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die in staat zijn 
sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

Gedragsregels voor (assistent) scheidsrechters
1. Pas de regels aan het niveau en leeftijd van de spelers aan;
2. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet 

verloren gaat door te veel ingrijpen;
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;
6. Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk 

spel gehandhaafd blijft.

Gedragsregels voor toeschouwers
1. Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier voetbalt. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, 

noch zijn de sporters ‘miniprofsporters’;
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2. Gedraag u op uw best. Vermijdt het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, 
trainers, scheidsrechters en officials;

3. Moedig de spelers positief aan maar geef geen tactische aanwijzingen, daar zijn de trainers voor;
4. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van de tegenstander;
5. Toon respect voor tegenstanders. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;
6. Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een 

wedstrijd of training;
7. Veroordeel elk gebruik van geweld;
8. Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden;
9. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

5. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is bedoeld om 
te worden toegepast. Normaliter gaat wij er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt; helaas 
komen overtredingen toch regelmatig voor.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur / de leiding passende maatregelen nemen, 
teneinde de overtreder te corrigeren. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Elke 
strafmaatregel - zoals een berisping, niet-spelen, opvoedkundige maatregel, naar huis sturen, etc. -wordt 
door de leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. In ernstige gevallen wordt het bestuur 
ingelicht en zal de te nemen strafmaatregel in overleg met de leiding worden genomen. Bij diefstal en 
vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.
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