
Algemene regels lidmaatschap sv Zalk 

 
UITGANGSPUNTEN 
 
Sporten is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren 
mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en 
zelfvertrouwen. 
 
Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en 
gezamenlijkheid.  

 Sv Zalk is een sportvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze 
in verenigingsverband of individueel wil sporten. Sv Zalk staat open voor iedereen; 

 Sporten doe je alleen of samen maar ook met de tegenstander. De speler is er voor het team en 
het team is er voor de speler;  

 Lid zijn van sv Zalk is meer dan alleen sporten. Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden dienen 
bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) naar vermogen verenigingstaken te verrichten; 

 Respect opbrengen voor anderen. Ieder lid van sv Zalk dient zich derhalve te onthouden 
van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten 
het sporten. Pesten wordt niet getolereerd. Daarnaast is er respect voor andermans eigendommen. 
Een verenigingslid (speler, ouder/verzorger en supporter) is hoofdelijk aansprakelijk voor een door 
hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling aan eigendommen van de eigen vereniging en 
van bezochte verenigingen en voor persoonlijke schade; 

 Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de 
overtreding zal het bestuur passende maatregelen nemen. Een lid van sv Zalk spreekt zijn / haar 
medelid aan als deze de gedragsregels overtreedt. 

 
COMMUNICATIE 
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is 
zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het 
begin van het lidmaatschap ontvangt het lid/ouder of verzorger van het lid een exemplaar van deze regels, of 
kan deze verkrijgen bij het bestuur. Deze regels worden ook gepubliceerd op de website www.svzalk.nl  
 
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen volwassenen 
betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er een aantal regels die apart genoemd dienen te 
worden:  
 

 Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en 
zeker niet op het veld of in de kleedkamers, tijdens trainingen en wedstrijden. In het bijzijn van jeugd 
dient men zich bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en 
tabak. Er geldt een algeheel rookverbod in de kantine. Drugsbezit en -gebruik in en om het 
sportcomplex is verboden. Dit geldt eveneens voor wapens. Het overtreden van deze regels leidt te 
allen tijde tot ontzegging van de toegang. 

 

ALGEMENE REGELS:  

 De leden van sv Zalk voldoen op tijd de contributie. Bij achterstand van de contributiebetaling neemt 
het betreffende lid niet deel aan de trainingen en speelt hij / zij geen wedstrijden; 

 Leden van sv Zalk accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn rol; 

 Leden van sv Zalk behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het van henzelf is; 

 Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze 
gedragsregels overtreedt; 

 Ieder lid van sv Zalk dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door een 
sportbond opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging 
zal de opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het 
betreffende verenigingslid; 

http://www.svzalk.nl/


 Kom afspraken in clubverband na;  

 Accepteer besluiten van scheidsrechters;  

 Doe mee aan acties en evenementen;  

 Gedraag je sportief in en buiten het veld;  

 Kleedkamer en clubhuis schoon achterlaten Een daartoe door leider of trainer aangewezen 
verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en 
zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen;  

 Tassen en fietsen op de bestemde plaatsen;  

 Altijd trainen; bij verhindering afmelden;  

 Naar vermogen vrijwilligerswerk doen. 

 REGELS IN DE KANTINE 

 "noppen" schoenen zijn niet toegestaan in de kantine; 

 Roken is niet toegestaan in de kantine en kleedkamers; 

 Rommel die we maken ruimen we zelf op, d.w.z. glazen inleveren bij de bar, afval in de vuilnisbakken, 
en andere rommel op de vloer, etc;  

 Bij gebruik van glas- en aardewerk op het terras deze terug bezorgen naar de bar; 

 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of op 
het terrein van de vereniging;  

 Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in 
de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras;  

 Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan; 
o Personen jonger dan 18 jaar; 
o Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het 

uitoefenen van hun functie; 
o Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers; 
o Leidinggevenden en barmedewerkers dienen rekening te houden met het gebruik van 

alcoholische dranken tijdens het uitvoeren van hun dienst. Agressief of ander normafwijkend 
gedrag in de kantine wordt niet getolereerd en leidt tot ontzegging van de toegang. 

REGELS OP EN ROND DE VELDEN 

 Het sportveld en de sportzaal zijn geen oversteekplaats maar zijn om op te sporten. Loop dus rond het 
veld als je naar de andere kant moet;  

 Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd; 

 Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt 
niet geaccepteerd; 

 Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en 
van bestuursleden en kaderleden. 

REGELS OP EN ROND HET SPORTCOMPLEX 

 Fietsen en brommers worden in / bij de fietsenstalling geplaatst; 

 Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein; 

 De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (zoals ambulance verkeer) 
vrijgehouden; 

 Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex; 

 Bezorg omwonende van het sportcomplex geen overlast. 

 


