
Gedragsregels vv Heerde 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering  van 9 mei 2022. 

 

De voetbalvereniging Heerde wil een gezellige en sportieve vereniging zijn 

waar iedereen zich welkom en veilig voelt.  Wij moeten daar samen voor 

zorgen en hebben elkaar daarbij nodig. Samen hebben wij daarom gedragsregels gemaakt 

voor onze vereniging. Algemene regels voor op ons sportpark en regels voor de leden, 

leiders, trainers, vrijwilligers, ouders/verzorgers en toeschouwers van vv Heerde. Regels om 

het voetballen ook als teamsport op een veilige en goede manier te kunnen beoefenen. Dit 

met respect voor elkaar, de tegenstanders en eigenlijk voor IEDEREEN.  

 

Algemene gedragsregels op en rond ons sportpark Molenbeek: 
 

• We gedragen ons sportief en met respect naar anderen toe. 

• We moedigen de spelers aan maar laten het coachen over aan de trainers en 
de leiders. 

• We respecteren de leiding van de scheidsrechters, assistenten en  het werk 
van de vele vrijwilligers binnen en buiten de vereniging. 

• We gaan met respect om met de accommodatie. Iedereen is verantwoordelijk 
voor het opruimen van zijn eigen rommel en we veroorzaken geen schade of 
overlast op het sportpark en/of daarbuiten. 

• Fietsen en brommers en motoren zetten we op de daarvoor bestemde stalling 
en NIET naast of voor de kantine. 

• Als toeschouwer staan we ACHTER de hekken en NIET op het veld tijdens 
trainingen en wedstrijden en we lopen NIET over het veld. 

• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik van 
alcohol tijdens wedstrijden en trainingen, anders dan in de kantine of terras, 
is op ons sportpark niet toegestaan. Voor alcoholgebruik geldt een 
LEEFTIJDSGRENS van 18 JAAR!   Roken tijdens trainingen of wedstrijden van 
onze jeugd is niet toegestaan.   

• Drugsgebruik en drugsbezit in en om ons sportpark is niet toegestaan en zal 
direct leiden tot een veld/sportpark verbod. 

• Machtsmisbruik, verbale agressie, discriminatie naar huidskleur, geloof, 
seksuele voorkeur, geslacht of anders, seksuele intimidatie, ongewenste 
intimiteiten, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen 
van wie dan ook is/zijn ONACCEPTABEL 

• Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit gedrag 
aangesproken en zo nodig worden er maatregelen of sancties getroffen . 

Gedragsregels voor de leden/spelers: 



 
• Je houd je aan de algemene gedragsregels. 

• Je bent een teamspeler. Sportiviteit, inzet en respect naar je teamspelers en 
de tegenstander staat voorop in en buiten het veld. 

• Je zorgt dat je op de trainingen aanwezig bent en als je niet kan geef je dat 
tijdig door aan de trainer. 

• Je toont tijdens de trainingen en wedstrijden inzet en respect naar de trainer 
en leiders toe. 

• Je feliciteert de tegenstander als zij hebben gewonnen. 

• Je spreekt andere spelers, leden, die zich niet aan de regels houden correct 
aan. 

• Je zorgt dat je op tijd bij de wedstrijden bent en als je niet kan spelen geef je 
dat op tijd door aan de coach/leider. 

• Als je sponsorkleding van de club mag gebruiken draag je deze en ga je daar 
netjes en zuinig mee om. 

• Je betaalt je contributie op tijd. 

• Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, grensrechter, trainer en 
leider tijdens wedstrijden. 

• Je bent zuinig op de accommodatie en materialen die gebruikt mogen 
worden. De kleedkamers en velden horen daarbij. 

• We lopen over de voetgangerspaden naar betreffende velden, niet OVER de 
velden en betreden het kunstgrasveld altijd via toegangspoort en niet met 
vieze schoenen. 

• We gebruiken ons kunstgrasveld alleen gebruikt voor trainingen en 
wedstrijden. HET IS GEEN TRAPVELD! Daarvoor gebruiken we alleen veld 4. 

• Eten en drinken op de VELDEN  is niet toegestaan met uitzondering van 
drinken uit bidons tijdens wedstrijden/trainingen. 

• Je gaat niet met je voetbalschoenen de kantine in. 

• Je maakt je voetbalschoenen buiten schoon voordat je de kleedkamer in gaat 
en je laat de kleedkamer netjes achter. 

• Douchen na de wedstrijd vanaf JO-9 is een serieuze aanrader maar hou het 
kort. 

• Boetes die je krijgt voor gele of rode kaarten zijn, tenzij door het bestuur 
anders is beslist, voor je eigen rekening 

• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, voordat je gaat 
trainen of een wedstrijd gaat spelen. Laat dure spullen liever thuis. 

 

  



Gedragsregels voor de Trainer: 
 

• Je houd je aan de algemene gedragsregels. 

• Als trainer heb je een voorbeeldfunctie voor spelers, ouders/verzorgers, 
leiders en begeleiders. 

• Je zorgt ervoor dat er zuinig wordt omgegaan met de velden en 
trainingsmaterialen en dat de velden na de training leeg zijn en de materialen 
netjes opgeruimd. 

• Je gebruikt geen alcohol en tabak tijdens de (jeugd)training. 

• Je zorgt voor het uitdoen van de verlichting op het veld, in de kleedkamers en 
het voetbalcomplex na de training als er geen andere teams meer zijn. 

• Als je de laatste bent op het sportpark sluit je deze af. 

• Je rapporteert wangedrag van spelers, ouders aan het bestuur. 

 

Gedragsregels voor de leider/coach: 
• Je houdt je aan de algemene gedragsregels. 

• Als leider/coach heb je een voorbeeldfunctie voor je team, trainers, 
ouders/verzorgers en publiek 

• Je staat je voor positief coachen langs de lijn en je geeft het juiste voorbeeld 
aan de spelers, je schreeuwt en of scheld niet en blijft ten alle tijden rustig. 

• Je bent op tijd aanwezig voor de wedstrijden en bij afgelastingen breng je het 
team op de hoogte. 

• Je bent verantwoordelijk voor de opstelling van het team en het invullen van 
de (digitale) wedstrijdformulieren. 

• Je ontvang de tegenpartij en de scheidsrechter. 

• Je zorgt dat de kleedkamer, zowel uit als thuis, netjes wordt achter gelaten. 

• Je verantwoordelijk voor het beschikbare materiaal zoals bijvoorbeeld de 
wedstrijdballen. 

• Je gaat niet in tegen het besluit van de scheidsrechter. 

• Je gebruikt geen alcohol en tabak tijdens de wedstrijd. 

• Je rapporteert wangedrag of andere problemen voor/tijdens of na de 
wedstrijd aan coördinator of verantwoordelijk bestuurslid van de vereniging. 

 

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers : 
 

• U houdt zich aan de algemene gedragsregels. 

• U hebt een voorbeeldfunctie voor de kinderen, dus geef alstublieft het goede 
voorbeeld. 



• U heeft respect voor een ieder die betrokken is bij de wedstrijd/training. 

• U staat buiten het veld ACHTER de hekken en NIET op het veld. 

• U laat het trainen en coachen over aan de betreffende leiders/trainers 

• U mag ALTIJD POSITIEF aanmoedigen, maar u schreeuwt en/of scheldt niet 
langs de lijn en u bemoeit zich niet met de wedstrijd in negatieve zin. 

• U mag altijd op/aanmerkingen hebben over de gang van zaken binnen de club 
maar bespreek dit dan met het bestuur en/of leider/trainer van het team. 

• U helpt mee met het vervoer van en naar wedstrijden en het wassen van 
wedstrijdkleding. 

• U staat positief tegenover verzoeken om mee te helpen met bijv. 
kantinedienst de schoonmaak of andere klussen binnen de vereniging 

 

Wangedrag, sancties en klachten. 

• Vernieling: Afhankelijk van de zwaarte van vernieling kan worden besloten 
tot schorsing en/of verwijdering van de club. De kosten van de vernieling 
worden tevens verhaald op de desbetreffende persoon. 

• Gewelddadigheid voor, tijdens of na een wedstrijd of training; Los van de 
sancties die de KNVB oplegt n.a.v. het scheidsrechterrapport kan worden 
besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proef tijd voor het 
gedrag en/of verwijdering van de club. Vorenstaande geldt ook voor vloeken, 
schelden, maken van discriminerende opmerkingen, ernstige belediging van 
scheidsrechter, trainer en/of leider;  

• Diefstal; Betekent verwijdering uit de vereniging. Schade zal verhaald worden, 
de politie zal ten alle tijden worden ingelicht 

• Aansprakelijkheid. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal 
van persoonlijke eigendommen. 

• Klachten/vertrouwenspersoon. Voor klachten over gedragingen kun je 
terecht bij het bestuur of bestuursleden. Voor gedragingen die je niet met 
bestuur wilt bespreken kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de 
vereniging. Zie hiervoor de “Regeling vertrouwenspersoon” . 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2022 
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