Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken´68

Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op
de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012.
Het reglement staat op de website van VV.Valken´68 en ieder lid / nieuw lid wordt geacht
om dit reglement te kennen. De website van de club is www.valken68.nl

Waardering!
Veel leden zetten zich op een positieve manier in voor hun club, Valken’68. Van bestuurslid,
commissielid, leiders, trainers, kantinemedewerkers, scheidsrechters enz. Deze inzet is de
basis voor elke vereniging, zonder vrijwilligers is er geen vereniging !!
Het is belangrijk oog te hebben voor deze medewerkers en ze te waarderen voor hun inzet.
Natuurlijk gaat er wel eens wat verkeerd, het blijft immers mensenwerk !

“Zij die niets doen kunnen geen fouten maken”
Waar gaat het om ?
Nagenoeg iedere dag / weekend wordt er getraind of worden er wedstrijden op
verschillende niveaus op onze velden gespeeld. Zaken zoals geweld , discriminatie, pesten,
intimidatie, vernielingen en zinloos geweld zetten soms onze zo geliefde voetbalsport in een
kwaad daglicht en is vaak een afspiegeling van onze maatschappij. Het bestuur van
Valken’68 accepteert al deze zaken niet en heeft een aantal gedragsregels opgesteld waar
men zich aan dient te houden.
Gedragsregels.
-

Respecteer de gezagsverhoudingen binnen de vereniging!
Hanteer goede omgangsnormen en draag deze ook uit!
Communiceer open en eerlijk, met beschaafd taalgebruik !
Wees aanspreekbaar over wangedrag!
Meldt duidelijke overtredingen bij het (jeugd) bestuur!
Toon respect voor anderen en andermans eigendommen!
Zorg dat u bij zowel uit als thuiswedstrijden een goede gast of gastheer namens Valken’68
bent!
Aansprakelijk zijn voor door u aangerichte schade!
Discriminatie, pesten, intimidatie en geweld wordt door een ieder afgekeurd!
Respecteer het rook, drugs en alcohol verbod !
Distantieer je van ongewenste intimidatie van anderen !
Spreek een ander aan over ontoelaatbaar gedrag!

Winnen doen we graag, maar niet ten koste van alles !
Specifieke gedragscodes:
Gedragscodes zijn een verdere uitwerking van de hierboven omschreven gedragsregels. Ze
zijn bedoeld voor bepaalde doelgroepen binnen de vereniging. Hierdoor krijgt elke groep zijn
eigen verantwoordelijkheden, waar zij dan ook op aangesproken kunnen worden.
We onderscheiden specifieke gedragscodes voor:
. Spelers
. Ouders/verzorgers
. Trainers en begeleiders
. Bestuurders
. Toeschouwers
. Daarnaast heeft de vereniging nog een aantal algemene regels.

Spelers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Probeer te winnen met respect voor je tegenstander/teamgenoten en leiding.
Speel en train volgens de bekende en/of afgesproken regels.
Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en zijn assistenten.
Beinvloed de scheidsrechter niet door grof taalgebruik en agressieve gebaren.
Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen bij een nederlaag.
Feliciteer de tegenstander bij verlies met de door hun behaalde zege.
Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om daardoor zelf onsportief te
zijn!
8. Ben je het ergens niet mee eens , bespreek dit dan met je trainer of begeleider.
9. Meld je tijdig af voor een training of wedstrijd.
10. Respecteer het werk van al die mensen die er voor zorgdragen dat je kunt sporten bij
VV Valken’68 . Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
Ouders en verzorgers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dwing nooit een kind, dat geen interesse toont, om deel te nemen aan een sport.
Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
Leer uw kind het resultaat van de wedstrijd te accepteren.
Steun uw kind en lever geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt.
Respecteer beslissingen van de scheidsrechter en zijn assistenten.
Distantieer u van verbaal en fysiek geweld en corrigeer waar mogelijk.
Toon respect voor begeleiders en trainers en respecteer hun beslissingen.
Communiceer op een rustige manier met trainer, begeleider en/of bestuursleden
mocht u het niet eens zijn over bepaalde besluiten.

Trainers en Begeleiders
1.
2.
3.
4.

Geef het juiste voorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken.
Coach positief en communiceer duidelijk naar de spelers.
Leer de spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
Vergeet nooit dat men niet alleen sport om te winnen maar ook om plezier te
beleven.
5. Denk aan u taalgebruik en gedrag, u bent immers een voorbeeld.
6. Maak duidelijk dat winnen en verliezen deel uitmaken van het spel.
7. Ga zorgvuldig om met het door sponsor en vereniging beschikbaar gestelde
materiaal.
8. Ontwikkel en motiveer respect voor leidinggevenden.
9. Geef kinderen een veilige omgeving waar ook fouten gemaakt mogen worden.
10. Behandel spelers en ouders met respect, en tracht iedereen rechtvaardig en gelijk te
behandelen.

Scheidsrechters en Wedstrijdleiders
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pas de regels toe volgens de KNVB regels.
Laat plezier in het spel niet verloren gaan door onnodig fluiten.
Blijf in uw gedrag als scheidsrechter altijd neutraal.
U maakt onderdeel uit van het spel maar u bent niet de hoofdrolspeler.
Zorg ervoor dat uw gedrag zowel binnen als buiten het veld sportief is.
Geef daar waar ze het verdienen een compliment voor het goede en sportieve spel.
Wees objectief, en kom zeker en beleefd over bij het constateren van fouten.

Toeschouwers
1. Besef dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan het voetbalspel.
2. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers,
scheidsrechters en andere bezoekers.
3. Toon respect voor beide elftallen.
4. Maak de voetballertjes nooit belachelijk bij gemaakte fouten of een verloren
wedstrijd.
5. Veroordeel elke vorm van geweld in of buiten het veld en geef daarbij het juiste
voorbeeld.
6. Respecteer genomen beslissingen van leidinggevende.
7. Ruim uw rommel ( lege flesjes, patatbakjes e.d.) op in de daarvoor geplaatste
afvalcontainers en corrigeer anderen die dit niet doen.
8. Respecteer het rookverbod op en rond de kunstgrasvelden.

Algemene regels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De contributie dient tijdig te worden betaald.
Materialen, velden en gebouwen dienen waardig te worden gebruikt.
Ieder lid van Valken’68 heeft respect voor andermans spullen.
Bij diefstal wordt aangifte gedaan bij politie en volgt een gepaste schorsing door de
vereniging.
Rommel wordt altijd netjes opgeruimd zowel binnen de gebouwen als daar buiten.
Roken in de kleedkamers en de kantine is verboden.
Het is de elftallen verboden om eigen etenswaren en drank mee te nemen.
Buiten mag er met uitzondering van het afgebakende terras geen alcohol worden
genuttigd.
Ieder spelend lid speelt/traint in de officiële kleding van Valken´68 zoals omschreven
staat in het Huishoudelijk Reglement.

Periodiek zullen de regels worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast.

Sancties.
Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van
de overtreding zal het bestuur maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren.
De straffen worden aangepast naar leeftijd en omstandigheden. Enkele maatregelen zijn:
-

Schorsing, dus niet voetballen en/of trainen.
Naar huis gestuurd worden.
Alternatieve strafoplegging, bijvoorbeeld schoonmaken kleedkamers e.d.
KNVB geldboete betalen.
Schriftelijke berisping.
Ontzegging van het lidmaatschap.

Valken’68 is een vereniging die respect, sportiviteit, normen en waarden hoog in haar
vaandel heeft staan en daar ook met al haar leden en vrijwilligers naar wil handelden!!

