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1 Gedragsregels 

1.1 Algemene verenigingsafspraken 

Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Als vereniging doen wij er alles aan om onze 

leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te 

laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig: 

• iedereen is welkom  

• wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat 

• wij tonen waardering voor iedereen 

• wij laten de kinderen hun spel spelen 

• wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen  

• als er problemen zijn, maken we er melding van 

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel plezier bij SVHA. 
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1.2 Algemene gedragsregels 

Wij verwachten dat iedereen die betrokken is bij SVHA zich aan volgende regels houdt:  

• nakomen van gemaakte afspraken 

• sportief gedragen in en buiten het veld, emoties niet de vrije loop laten 

• letten op taalgebruik, niet schelden of discrimineren 

• respect hebben voor andermans eigendommen en van andermans spullen afblijven 

• respect tonen voor trainers, leiders, bestuur, vrijwilligers en buren 

• correct aanspreken van anderen, die zich niet aan de regels houden 

1.3 Afspraken voor spelers 

Deelnemen aan de trainingen en wedstrijden betekent het houden aan de volgende afspraken: 

• tijdig aanwezig zijn voor een wedstrijd en training 

• tijdig afbellen indien je verhinderd bent 

• opvolgen van aanwijzingen van de trainer en leider 

• scheenbeschermers en voetbalschoenen zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden 

• bij aanvang van een wedstrijd het shirt in de broek en de sokken opgetrokken 

• aan het eind van een wedstrijd geef je tegenstanders en scheidsrechters een hand 

• douchen na afloop van een wedstrijd en training is verplicht 

1.4 Gedragsregels voor spelers, trainers en leiders 

Wij gaan ervan uit dat spelers, trainers en leiders zich tevens houden aan:  

• spelen volgens de bekende en afgesproken spelregels 

• respect tonen voor de scheidsrechter in woord en gebaar en zijn beslissingen accepteren 

• respect tonen voor de tegenstander 

• genieten van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren 

• feliciteren van de tegenstander als zij hebben gewonnen 

1.5 Gedragsregels voor ouders en toeschouwers 

Ouders en toeschouwers hebben een voorbeeldfunctie en wij gaan ervan uit dat zij zich houden aan: 

• kinderen de ruimte geven om fouten te mogen maken 

• sportief en positief aanmoedigen, maar niet coachen (dat is aan de trainer) 

• respect tonen voor de scheidsrechter in woord en gebaar en zijn beslissingen accepteren 

• respect tonen voor de tegenstander 

• geen alcohol drinken langs de lijn 
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1.6 Alcohol, roken en drugs 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. De gedragsregels met 

betrekking tot alcohol, roken en drugs brengen wij derhalve specifiek onder de aandacht:  

• in het gehele clubhuis geldt een algemeen rookverbod (voor zowel tabak als e-sigaret of 

aanverwanten) 

• trainers en leiders in functie roken niet op het terrein en nuttigen geen alcohol 

• alcoholgebruik is toegestaan vanaf 18 jaar 

• het nuttigen van alcohol is enkel toegestaan in de kantine en het daartoe aangewezen terras 

• het bezit, gebruik of verhandelen van drugs is op ons sportcomplex ten strengste verboden en 

leidt minimaal tot verwijdering van ons complex 

1.7 Ongewenst gedrag 

Zoals iedereen weet is ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, 

discriminatie en interne criminaliteit, een probleem dat overal voorkomt. Dit kan dus ook bij een 

voetbalvereniging als SVHA. 

Graag willen wij als vereniging dat mensen niet schromen signalen van ongewenst gedrag te melden. 

Dit kan worden gemeld aan het bestuur, de leider/trainer, de leden van de technische commissie of 

aan onze onafhankelijke vertrouwenspersoon. 

1.8 Gedragsregels voor trainers en leiders m.b.t. ongewenst gedrag 

Deze regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/leider te 

verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete 

situaties. Hieronder de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke 

sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF: 

• de begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt 

• de begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 

waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is 

voor het gezamenlijk gestelde doel 

• de begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 

tegenover de sporter 

• seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 

zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik 

• de begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 

begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 

ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 

geslachtsdelen, billen en borsten 

• de begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten 

• de begeleider gaat tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect om 

met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de 

hotelkamer 
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• de begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als 

gevolg van seksuele intimidatie; daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de 

(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen 

te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen 

• de begeleider geeft de sporter geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling 

tegenprestaties te vragen; ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of 

geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel 

afgesproken honorering staan 

• de begeleider ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de 

sporter is betrokken; indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken 

• in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen 

1.9 Overige verenigingsafspraken 

1.9.1 Gebruik kunstgrasveld 

Buiten trainingstijden en wedstrijden mogen SVHA leden voetballen op het kunstgrasveld, de 

geldende regels ten aanzien van het kunstgrasveld in acht nemend. Bij ongewenst gedrag zal 

betreffend lid en zijn/haar ouder(s) hierop worden aangesproken. Aan allen het verzoek hierop 

attent te zijn en ongewenst gedrag te melden bij het bestuur. 

1.9.2 Gebruik e-mail, SMS, WhatsApp 

Communicatie via elektronische berichten (e-mail, SMS, WhatsApp etc.) gebruiken we voor delen van 

informatie en maken van concrete afspraken, niet voor discussiëren of bespreken van problemen. 

 


