Omgangs- en gedragsregels leden,
begeleiders en ouders sv Slikkerveer

Voor ieder (jeugd-)lid, begeleider en ouder is het van belang te weten hoe zaken bij sv
Slikkerveer zijn geregeld en welk gedrag van hem/haar wordt verwacht.
De trainers en leiders maken met het elftal aan het begin van het seizoen daarover
afspraken.
Gedurende het seizoen controleren zij samen met u de naleving hiervan.
Hiernaast zijn er algemene omgangsregels die bij de vereniging gelden om het één en
ander in goede banen te leiden. Zonder vaste afspraken en regels ontstaat immers snel
een rommelige situatie die voor spelers, leiders en trainers en ouders nadelig werkt.
Onduidelijkheden voor u of uw kind kunnen worden opgelost door het vragen van
informatie. Deze informatie kunt u verkrijgen bij trainers, leiders of
(jeugd)bestuursleden. Zij zullen graag bereid zijn om toelichting te geven. Indien u zich
met uw vragen niet tot de juiste personen wendt of uw vragen niet stelt, kunnen deze
ook niet beantwoord worden. Deze verantwoordelijkheid ligt daarom bij uzelf.
Voor nieuws, (leden)informatie en mededelingen over de vereniging, kunt u terecht op
www.svslikkerveer.nl

Onze opdracht:
SV Slikkerveer speelt in de volle breedte een toonaangevende rol
in de KNVB afdeling West II en biedt haar leden de mogelijkheid
om zich met veel plezier, zo goed mogelijk en op een zo hoog
mogelijk amateurniveau te ontwikkelen als voetballer, trainer of
vrijwilliger. SV Slikkerveer staat voor plezier in combinatie met
ambitie en sportiviteit.
Slikkerveer heeft 6 kernwaarden geformuleerd die de pijlers
vormen waarop de vereniging functioneert en de vormen een
belangrijke richtlijn voor ons dagelijks denken en doen. Die
kernwaarden zijn:
Plezier/beleving
Sportiviteit
Betrokkenheid
Positivisme
Samenwerken
Ambitie
Vanuit de opdracht en de kernwaarden zijn er omgangsregels en gedragsregels
geformuleerd.
Van iedereen die onze vereniging bezoekt – medewerkers, kinderen, hun ouders of
andere bezoekers – verwachten we dat zij zich aan de omgangs- en gedragsregels. Wie
dat doet, is welkom.
.

Algemene omgangregels:
1. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Respect voor anderen is
essentieel.
2. Ik val de ander niet lastig.
3. Ik berokken de ander geen schade, bijvoorbeeld door spullen kapot of kwijt te maken.
4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
5. Ik negeer de ander niet. Als iemand me iets wil vragen of met me wil praten, dan kan
dat. Ik draai me dan niet om en loop niet zomaar weg.
6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens
mee.
8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak een ander niet tegen zijn of haar wil aan.
9. Ik stel geen opdringerige vragen en maak geen nare of pijnlijke opmerkingen over
iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
10. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als
dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
11. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich
daar niet aan houdt op aan. Zo nodig meld ik dat laatste bij het bestuur.
12. Ik volg de aanwijzingen op het sportpark op.
13. Op het sportpark rijd ik niet op een fiets, scooter of ander voertuig.
14.
Slikkerveer toont zich een goede gastheer voor de bezoekende clubs en (assistent)
scheidsrechters. Ook bij uitwedstrijden toont Slikkerveer zich een goede gast.
15.
Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en
het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Het achterlaten van
(drank)verpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens
verboden.
16. Het algemene rookverbod dient nageleefd te worden.
17.
Het gebruik van drugs is verboden.
18. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande functionerende
vrijwilligers, commissieleden en bestuurders.

Gedragsregels bestemd voor spelers
Als lid van sv Slikkerveer maak je deel uit van een vereniging en van een team. Je gaat op
een juiste manier, volgens de normaal geldende maatschappelijke normen en waarden
om met je clubgenoten, met je teamgenoten, met je leider(s) en trainer(s), met
scheidsrechters,
tegenstanders, terreinmedewerkers, toeschouwers, barmedewerkers etc. Kortom, met
iedereen waarmee je als lid van Slikkerveer te maken krijgt. Om duidelijk te maken wat
dat "op een goede manier omgaan met" inhoudt en wat wij verstaan onder normen en
waarden, hebben we het hieronder op een rijtje gezet.




















Als lid van Slikkerveer vertegenwoordig je de naam van de vereniging van
Slikkerveer, zowel binnen als buiten het veld. Tegen wangedrag, onsportieve
handelingen, grof taalgebruik, vernielingen e.d. zal streng worden opgetreden.
Respect moet de boventoon voeren.
De voertaal is in Slikkerveer-verband altijd Nederlands!
Voetbal is een teamsport; kom daarom op tijd bij de trainingen en wedstrijden.
Afbellen doe je ruim van tevoren bij je leider of trainer of de daarvoor
aangewezen persoon.
De spelers luisteren naar de aanwijzingen van hun leiders en trainers.
Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van scheenbeschermers
verplicht, het dragen van sieraden is dan niet toegestaan.
Je gedraagt je sportief tijdens de wedstrijden. Je accepteert de beslissingen van de
scheidsrechter en maakt je eventuele ongenoegen niet opzichtig kenbaar.
Uitgangspunt is een positieve en sportieve houding ten opzichte van je eigen
team, de tegenstanders, scheidsrechter en het publiek.
Opgelopen gele en rode kaarten waarvoor de KNVB een bedrag in rekening
brengt bij sv Slikkerveer, dienen door de speler zelf betaald te worden.
Voor aanvang van een wedstrijd begroet men in teamverband de tegenstander.
Na afloop van een wedstrijd wordt er te allen tijde een hand gegeven aan de
tegenstander.
Na afloop van een wedstrijd voegt een ploeg zich op het veld bij een trainer.
Na de wedstrijden wordt er door alle spelers gedoucht, denk aan je badslippers.
Het al of niet verplicht douchen na de trainingen bij de D/E/F-jeugd wordt door
de desbetreffende trainer besloten. Vanaf de C-jeugd is het douchen na de
training verplicht.
De schoenen moeten buiten schoongemaakt worden. (Dus niet tegen de wanden
in de gang of kleedkamer).
Na gebruik van de kleedkamer, wordt deze netjes achtergelaten.
In de kleedkamers mag niet worden gerookt en geen alcohol worden gedronken.
Op wedstrijddagen draag je het officiële clubtenue of sponsortenue.







De door de sponsors van Slikkerveer beschikbaar gestelde tenues en/of
trainingspakken worden uitsluitend op wedstrijddagen gedragen. Gebruik bij
andere gelegenheden kan alleen met toestemming van het (jeugd)bestuur.
Daarom is gebruik in de privésfeer verboden.
Als jouw team wordt gesponsord toon je respect naar de tenuesponsor door er
op wedstrijddagen goed verzorgd bij te lopen. Bedenk dat de sponsors er veel
geld voor overhebben om jou er netjes bij te laten lopen.
Je blijft van andermans eigendommen af.
Je gaat zorgvuldig met het wedstrijd- en trainingsmateriaal om.

Handtekening voor akkoord,
Naam speler:______________________________________________________________________________
Naam ouder/
verzorger:_______________________________________________________________________________
Afdeling:______________________________________________________

Gedragsregels bestemd voor trainers en leiders














Trainers en leiders van Slikkerveer hebben een zeer belangrijke taak. Deze zien
erop toe dat de spelers uit hun team zich aan onze regels houden.
Indien noodzakelijk corrigeer je het gedrag van de individuele spelers.
Tevens zie je toe op het gedrag van de ouders; indien dit ongewenst gedrag
(gedrag wat niet verenigbaar is met de hierin genoemde gedragsregels) vertonen,
wordt het (jeugd)bestuur hiervan in kennis gesteld.
Indien het gedrag van spelers uit de hand loopt, wordt het (jeugd)bestuur
hiervan in kennis gesteld.
Voor de jeugdspelers vervult de trainer/leider een voorbeeldfunctie. Daarom
toon je respect voor de ouders, wedstrijdleiding en tegenstanders.
Uiteraard gebruik je tijdens het uitoefenen van je functie geen alcohol en rook je
niet.
Indien de KNVB n.a.v. van wangedrag door trainers en leiders kosten in rekening
brengt aan de club, dan moeten deze kosten door de leider of trainer zelf betaald
worden.
Trainers en leiders nemen deel aan vergaderingen en eventuele andere
overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij de
aanwezigheid gewenst is.
De trainer/leider heeft een voorbeeldfunctie voor onze jongeren; handel als
zodanig.
De spelers spelen voor hun plezier en willen iets leren.
Winnen en verliezen zijn onderdeel van het spel.

Handtekening voor akkoord,
Naam:__________________________________________Paraaf:_________________________________________

Gedragsregels bestemd voor ouders/verzorgers
Ook ouders/verzorgers spelen binnen onze vereniging een belangrijke rol. Vooral bij de
jongste leeftijdscategorieën zullen zij voor en na de trainingen en wedstrijden de
kinderen verzorgen.
Slikkerveer kan deze rol niet overnemen. Naarmate de kinderen ouder zijn, neemt hun
zelfstandigheid toe. Dit houdt echter niet in dat u uw kind aan zijn/haar lot kunt
overlaten. U mag veel van Slikkerveer en haar vrijwilligers verwachten, maar daarnaast
heeft u ook uw verplichtingen ten opzichte van Slikkerveer. Daarom gaan wij er van uit
dat u zich conformeert aan onderstaande gedragsregels en dat u het eens bent met de
hierboven geformuleerde regels voor spelers van Slikkerveer.
Gedragsregels voor ouders/verzorgers/toeschouwers
 Van de ouders/verzorgers (van vooral de pupillen) verwachten wij dat zij de
wedstrijden van hun kinderen bezoeken. Zorg dat uw kind er op tijd is, of meld
hem of haar op tijd af.
 Informeer uzelf bij onduidelijkheden over bijvoorbeeld
vertrek/aanwezigheidstijdstip voor wedstrijden, bijvoorbeeld door de website te
raadplegen of een leider/trainer te benaderen.
 Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij deelnemen in het realiseren
van vervoer naar uitwedstrijden. Wanneer ouders in gebreke blijven en
Slikkerveer kosten moet maken, zoals bushuur
of onkostenvergoeding derden, om spelers naar en van een uitwedstrijd/toernooi
te krijgen, deze kosten prorata door de desbetreffende speler(s), na sommering
hiertoe, contant aan
Slikkerveer moeten worden voldaan, via de elftalbegeleiding, binnen 14 dagen na
de kennisgeving hiervan.
 Van de ouders/verzorgers/toeschouwers wordt positief gedrag verwacht
richting eigen team en begeleiding, de tegenstanders en hun begeleiding en de
wedstrijdleiding. Indien noodzakelijk corrigeren zij ook ongewenst gedrag van
hun kind.
 Moedig de kinderen vooral aan, maar bemoeit u zich niet met het spel, daarvoor
zijn de coaches. Positieve aanmoedigingen zijn prima, ze verhogen de sfeer en
stimuleren de kinderen.
 Eventuele opbouwende kritiek, op- en/of aanmerkingen kunnen op een geschikt
moment altijd aan desbetreffende personen worden gegeven, bijvoorbeeld na de
wedstrijd.
 Accepteer de mogelijkheden van uw eigen kind. Maak uw kind duidelijk dat sport
meer is dan ’winnen of verliezen’. Er is ook nog plezier, sportief gedrag,
gezondheid, vriendschap, uithoudingsvermogen, durf, samenwerking, enz.
 Assisteer daar waar nodig de begeleiders van het team, bijvoorbeeld bij het
plaatsen/verwijderen van doeltjes bij E en F, als grensrechter of word zelf leider
van een team.
 Zorg dat uw kind zoveel mogelijk sportplezier heeft.
 Blijf tijdens de wedstrijd ruim buiten de lijnen; bij wedstrijden die over de
breedte van een veld worden gespeeld, niet op de middellijn gaan staan.
 Erken de waarde en het belang van de vrijwilligers binnen de vereniging. Zij
geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.



Toon betrokkenheid bij de club en vraag u af op welke wijze u zich kunt inzetten
voor de sv Slikkerveer.

Wangedrag
Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen zullen door de
dienstdoende kantinemedewerker, terreinmedewerker of een (jeugd)bestuurslid
verzocht worden zich uit de kantine of zelfs van het verenigingscomplex te verwijderen.
Wangedrag wordt niet geaccepteerd. Hieronder vallen onder andere diefstal,
vandalisme en geweld gericht op eigendommen van Slikkerveer, haar leden of van haar
bezoekers, tijdens wedstrijden of daar buiten.
Ook grof taalgebruik, vloeken of het gebruik van andere scheldwoorden (gericht tegen
personen) vallen onder wangedrag en zullen dan ook als zodanig worden bestraft.
Afhankelijk van de aard van het wangedrag kan het (jeugd)bestuur een sanctie opleggen
in de vorm van het laten vergoeden van de schade of het opleggen van een schorsing.
Bij diefstal of gebruik van fysiek geweld zal de politie worden ingeschakeld en zal het
betreffende lid worden voorgedragen voor royement.
Om de gedragsregels te kunnen handhaven is het nodig dat iedereen weet wat hem of
haar te wachten staat als de regels worden overtreden.
Wij hopen dat een dergelijke lijst aanzet tot nadenken en dat hierdoor minder
maatregelen nodig zijn. Tevens sporen wij iedereen aan tot sociale controle. Iedereen
moet zijn verantwoordelijkheid hierin hebben.
Spelers
Incident
Stelen van spullen

Actie
Politie inschakelen

Bedreigen en/of slaan
van spelers, leiders,
trainers, coördinatoren,
ouders, toeschouwers,
scheidsrechters, etc.

Aanspreken overtreder,
informeren ouders en
jeugdbestuur

Ongewenste intimiteiten

Slachtoffer: melden bij
jeugdbestuur

Pesten, intimideren van
teamgenoten, leiders etc.

Aanspreken overtreder,
informeren ouders door
jeugdbestuur

Bekladden en vernielen
van spullen in de
kantine, kleedlokalen
en/of het gehele

Aanspreken overtreder,
informeren ouders door
jeugdbestuur. Bij zeer
ernstige vernielingen

Sanctie
Schorsen en voordragen aan
hoofdbestuur voor mogelijk
royement
1e overtreding: meteen laatste
waarschuwing en 4 speelweken
schorsing.
2e overtreding: schorsen en
voordragen aan hoofdbestuur
voor mogelijk royement
Schorsen. Nader onderzoek
volgt en bepaalt de
strafmaatregel.
1e overtreding: waarschuwing
2e overtreding: 2 speelweken
schorsing
3e waarschuwing: laatste
waarschuwing en 4 speelweken
schorsing
4e overtreding: schorsen en
voordragen aan hoofdbestuur
voor mogelijk royement
Kosten verhalen op
overtreder/ouders;
1e overtreding: meteen de
laatste waarschuwing en 4

sportcomplex

volgt aangifte bij politie.

Herhaaldelijk zonder
afmelden wegblijven van
training/wedstrijden

Aanspreken overtreder
en informeren ouders
door leider. Bij herhaling
informeren jeugdbestuur
door leider

wedstrijden schorsing
2e overtreding: schorsen en
voordragen aan hoofdbestuur
voor mogelijk royement
1e overtreding: waarschuwing
door leider
2e overtreding:2 speelweken
schorsing
3e overtreding: laatste
waarschuwing en 4 speelweken
schorsing
4e overtreding: schorsen en
voordragen aan hoofdbestuur
voor mogelijk royement

In alle overige, niet nader genoemde situaties, neemt het bestuur van sv Slikkerveer een
beslissing. Genoemde maatregelen gelden natuurlijk voor alle activiteiten op ons eigen
sportpark en ook bij bezoek aan uitwedstrijden.

