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Gedragsregels  
 
Inleiding/aanleiding  
Iedereen kent het wel, afspraken en gewoonten zijn er langzamerhand ingeslopen, maar ze zijn niet vastgelegd. 
Of deze afspraken nageleefd worden is dan ook sterk afhankelijk van de eigen normen van de spelers, coaches, 
ouders en alle anderen die bij onze vereniging betrokken zijn. Pas als gedragsregels vastgelegd zijn kun je mensen 
aanspreken op hun gedrag en waar nodig sanctioneren.  
 
Dit heeft geleid tot deze gedragscode die we in de praktijk willen hanteren en als leidraad willen gebruiken om 
goed met elkaar om te gaan. Ook is het de bedoeling dat onze leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en 
andere betrokkenen bij onze vereniging hierin terugvinden wat er van haar/hem verwacht wordt, maar ook wat 
zij/hij van de vereniging mag verwachten.  
 
De 10 basisregels  
Hieronder publiceren wij 10 basisregels waaraan we deze Sportclub Teuge gedragscode ophangen. Deze 10 
basisregels worden daaronder nader gespecificeerd om een beter idee te krijgen wat onder die basisregel worden 
bedoeld. De specificatie is niet uitputtend, maar voldoende om te begrijpen dat eventuele andere vormen van 
ongewenst gedrag ook daaronder vallen.  
 
1. We tonen respect voor elkaar.  

• Wij pesten niemand;  
• Wij vloeken niet (en al helemaal niet als er kinderen bij zijn);  
• Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;  
• Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goede gastheer;  
• Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;  
• Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;  
• Bij Sp. Teuge spreken wij Nederlands, uitzonderingen hierop kunnen alleen worden gemaakt wanneer 

men de Nederlandse taal niet beheerst;  
• Wij waarderen vrijwilligers en bestuurders en accepteren dat er soms foutjes gemaakt worden;  
• Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag;  
• Spelers melden zich tijdig af voor wedstrijd en training. Afmelden kan alleen bij leiders en/of trainers;  
• Lachen is altijd goed maar uitlachen doen we nooit;  
• Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding;  
• Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop;  
• Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders.  

 
2. We tonen respect voor ieders eigendommen en zijn aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!  

• Wij blijven van andermans eigendommen af;  
• Wij zijn zelf verantwoordelijk voor aangerichte schade; 
• Wij hebben respect voor de staat van ons complex en vernielen niets.  

 
3. Fysiek, mentaal en verbaal geweld wordt niet getolereerd  

• Fysiek geweld wordt nooit toegepast;  
• Spelers schelden niet op elkaar, de leiders, de trainers en/of de scheidsrechters;  
• Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;  
• Trainers, leiders en andere vrijwilligers geven het goede voorbeeld door niet te schelden en natuurlijk 

geen fysiek of mentaal geweld te gebruiken.  
 
4. We laten de kleedkamers, de velden en de kantine netjes achter zowel bij uit- als thuiswedstrijden  

• Spelers en teamleiding zorgen ervoor dat (zowel bij trainingen als wedstrijden) kleedkamers netjes 
worden achtergelaten. Bij thuiswedstrijden wordt ook de kleedkamer van de tegenstander (waar nodig) 
schoon gemaakt;  

• Spelers, ouders van jeugdspelers, trainers, leiders en andere vrijwilligers ruimen zelf de eigen afval op 
en houden het terrein, het clubhuis, het jeugdhonk en andere vertrekken netjes;  

• Wij ruimen zelf de tafels in het clubhuis/kantine op;  
• Materialen, kleding, ballen maar ook gebouwen en de inventaris zijn eigendom van de vereniging, dus 

van ons allen. We gaan daar zorgvuldig mee om.  
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5. Er wordt niet gerookt waar dat niet mag en we gaan verstandig om met alcohol (alcohol onder de 18 jaar is 
verboden)  

• In de gebouwen van Sp. Teuge en tijdens jeugdtrainingen en jeugdwedstrijden wordt niet gerookt;  
• Alcohol wordt alleen genuttigd in het clubhuis en niet in de overige vertrekken. Uitzonderingen kunnen 

door het bestuur worden toegestaan voor speciale gelegenheden;  
• Alcohol mag niet verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar;  
• Op het complex van Sp. Teuge mag geen alcohol genuttigd worden door jongeren onder de 18 jaar;  
• Bij overdadig/onverstandig gebruik van alcohol spreken we elkaar daarop aan;  
• Op het complex van Sp. Teuge is het niet toegestaan om drugs te gebruiken of te verhandelen.  

 
6. Als ouders/toeschouwers moedigen we aan maar laten aanwijzingen aan spelers over aan de trainer en de 
coach  

• Ouders en andere toeschouwers bemoeien zich niet met speltechnische zaken;  
• Bestuursleden, overige leden en vrijwilligers geven het goede voorbeeld; in het bijzonder aan de jeugd;  
• Ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze.  

 
7. Als ouders/toeschouwers respecteren we de beslissing van de scheidsrechter en geven geen negatief 
commentaar  

• Ouders, vrijwilligers en overige leden geven het goede voorbeeld door beslissingen van de 
scheidsrechter en grensrechter te accepteren en daar geen commentaar op te geven;  

• Wij vieren samen onze successen en nemen ook samen ons verlies. Wij winnen met zijn allen maar 
verliezen ook met zijn allen; voetbal is een teamsport.  

 
8. Trainers en leiders coachen op een positieve manier  

• Trainers en leiders stimuleren spelers om het beste te geven en doen dat door op een positieve manier 
te coachen;  

• Trainers en leiders bevorderen het spelplezier door elke speler binnen de eigen kwaliteit te stimuleren 
om een goede prestatie neer te zetten;  

• Trainers en leiders ondersteunen in de praktijk het beleid van Columbia om aan al haar spelers, 
gastspelers, scheidsrechters en gasten veiligheid en geborgenheid te bieden.  
 

9. Wij leven de regels van de KNVB na.  
• Tijdens wedstrijden van Sp. Teuge dragen wij het officiële Sp. Teuge tenue (behalve als de regels 

voorschijven dat het thuisspelende team haar kleding moet aanpassen vanwege te grote overeenkomst 
met het tenue van de tegenstander);  

• Wij leven de (spel)regels van de KNVB na;  
• Bij Sp. Teuge spelen we het spel volgens de regels van de KNVB en accepteren we de gevolgen indien 

we regels overtreden;  
• Teams steunen andere teams in (spelers)nood indien dit gevraagd wordt en het tot de legale 

mogelijkheden behoord;  
• Na afloop van de wedstrijd wordt de scheidsrechter bedankt voor het fluiten van de wedstrijd.  

 
10. Sp. Teuge biedt een veilige omgeving om te kunnen sporten waarbij iedereen gelijk behandeld wordt.  

• Bestuursleden, vrijwilligers en begeleiders nemen klachten en meldingen over (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag serieus en helpen zoeken naar een passende oplossing;  

• Afspraken en regels worden door besturen, commissies en teambegeleiders zodanig gepubliceerd dat 
iedereen daar kennis van kan nemen;  

• Bestuurders, commissieleden, trainers en leiders geven indien gewenst uitleg over keuzes en 
beslissingen;  

• Aan vrouwelijke voetballende leden worden extra faciliteiten ter beschikking gesteld om zich veilig en 
vertrouwd te kunnen omkleden;  

• Mensen met een ander geloof, huidskleur of geaardheid worden volledig gelijk behandeld als elk ander 
lid, bezoeker of vrijwilliger;  

• Teamindelingen worden uitsluitend gebaseerd op voetbalkwaliteit, potentie en inzet. Er worden geen 
spelers “voorgetrokken”.  

 
 


