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Gedragscode R.K.S.V. SES Langenboom 
 
 

Inleiding 
 
Voetbal, we raken er niet over uitgesproken en is eigenlijk het mooiste wat er is. Samen met 
je vrienden achter een bal aanrennen en daaromheen veel plezier maken. Na afloop gezellig 
de kantine in om de wedstrijd na te bespreken. Zo gebeurt dat ook op ons mooie sportpark 
‘De Kogelberg’. 
 
Respect en sportiviteit zijn twee kernwaarden van onze voetbalclub, die we graag uitdragen 
naar buiten. Ongewenst gedrag past dan ook niet binnen onze vereniging en keuren we dan 
ook ten strengste af.  
 
Onze spelers, vrijwilligers, bestuurders, ouders en supporters behoren zich dan ook aan de 
geldende gedragscode te houden. Voor elke doelgroep is een aparte, maar concrete 
gedragscode opgesteld, welk gedrag wij verwachten.  
 
De gedragscode is bindend voor alle betrokkenen. We verwachten dat eenieder die een 
schending van de gedragscode constateert, dit ook meldt. Een melding kan worden gedaan 
bij trainer, leider, het jeugd- of hoofdbestuur.  
 
Laat SES een leuke, gezellige en bovenal een fijne club zijn waar iedereen zich thuis voelt. 
Immers luidt onze clubnaam niet voor niets ‘Steeds Eendrachtig Samenwerken’.  
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Gedragscode voor je eigen en andere sportparken 
 
Trots op je sport 

1. Straal trots uit op onze voetbalsport en de vereniging. Handel nooit op een wijze die 
de naam van onze vereniging kan schaden. 

2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de vereniging. Voel je onderdeel van 
de vereniging die bijdraagt aan een plezierige voetbalomgeving. 

3. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs, technische staf 
en (assistent)scheidsrechters. 

 

Eerlijk en professioneel  
4. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde 

reglementen. Speel niet vals. Op en om het voetbalveld wordt onsportief en 
onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd.  

5. Doe altijd je best om te winnen, maar niet ten koste van alles. Onthoud je van 
wedstrijdfraude en andere ongeoorloofde wedstrijd beïnvloedbare gedragingen.   

 
Respect en gedrag 

6. Tegenstanders, teamgenoten, (assistent)scheidsrechters, trainers, coaches, leiders, 
toeschouwers, vrijwilligers en ieder ander die zich op de sportparken bevindt moeten 
het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden.  

7. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en 
gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.  

8. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van 
seksuele intimidatie. 

9. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met (social) media en met het 
verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens. 

10. Ga netjes om met het sportcomplex en de omgeving. Houd het zoveel mogelijk 
schoon of maak het schoon na gebruik. Maak niets stuk en respecteer andermans 
eigendommen. Degene die schade aanbrengt aan andermans eigendom is daarvoor 
aansprakelijk.  

11. Elke aanwezige houdt zich aan het alcoholbeleid.  
12. Het is verboden om binnen de sportaccommodatie te roken.  
13. Het is niet toegestaan om drugs te gebruiken op het sportpark.  
 

 

Voorbeeldfunctie 
14. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie.  
15. Elk verenigingslid is bereid om vrijwilligerstaken uit te oefenen en deze naar behoren 

uit te voeren.  
 



3 
 

Maak integriteit bespreekbaar 
16. Zorg ervoor dat je binnen de vereniging het onderwerp integriteit bespreekbaar 

maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer 
anderen dat ook te doen.  

 
 

Schending van de gedragscode en KNVB sancties 
17. Eenieder lid behoort deze gedragscode na te leven en bij constatering van een 

overtreding, deze persoon (of personen) daarop aan te spreken. Indien nodig (naar 
het oordeel van de persoon) te melden bij de hiervoor betreffende persoon en de 
VOG commissie.   

18. Op overtredingen van deze gedragscode hanteert SES een passende maatregel. 
19. De overtreder dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde 

maatregel naar aanleiding van de gepleegde overtreding. Eventuele boetes (en de 
daarbij behorende kosten) die zijn opgelegd door de KNVB zullen door de vereniging 
worden verhaald op de overtreder(s).  

20. Ieder lid dient zich bovendien te houden aan de geldende KNVB regels.  
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Jeugdspeler 
 

 Waardeert en toont respect voor spelers, tegenstanders en scheidsrechters. Gedraag je als 
voorbeeld voor de rest van het team.  

 Wees sportief en probeer op een eerlijke manier te winnen.  

 Geef na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter en tegenstander altijd een hand.  

 Wij zijn een team dat samen plezier wil hebben. Wij pesten niet en sluiten ook niemand 
buiten.  

 Na afloop van de training/wedstrijd zorgen we ervoor dat het veld leeg is. 

 Na afloop laten we de kleedkamer schoon achter.  

 Wij zijn zuinig op alle materialen, dus ook op de velden en kleedkamers. Er kan altijd iets 
kapot gaan, maar meldt dit eerlijk bij de trainer/leider of andere betrokkenen.  

 Indien je verhinderd bent, meld je dan af volgens de gemaakte afspraken met de 
leider/trainer.  

 In de kleedkamer wordt geen alcohol genuttigd. Alcohol onder de 18 is per definitie 
verboden.  

 Telefoon wordt niet gebruikt in de kleedkamer.  

 Als speler houdt ik me aan de afspraken die de trainer/leider hebben gemaakt en volg ik 
aanwijzingen op. 
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Senioren speler 
 Waardeert en toont respect voor spelers, tegenstanders en scheidsrechters. Gedraag je als 

voorbeeld voor de rest van het team.  

 Wees sportief en win op een eerlijke manier.  

 Na afloop van de training/wedstrijd zorgen we ervoor dat het veld leeg is. 

 Na afloop laten we de kleedkamer schoon achter.  

 Wij zijn zuinig op alle materialen, dus ook op de velden en kleedkamers. Er kan altijd iets 
kapot gaan, maar meldt dit bij de trainer/leider of andere betrokkenen.  

 Indien je verhinderd bent, meld je dan af volgens de gemaakte afspraken met de 
leider/trainer.  

 Houd je aan het geldende alcohol- en tabaksbeleid.  
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Trainer/leider 
 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en gedraagt zich hier ook naar. Dit heeft speciale 

aandacht bij jeugdtrainers en leiders.  

 Waardeert en toont respect voor spelers, tegenstanders en scheidsrechters. Gedraag je als 
voorbeeld voor de rest van het team.  

 Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.  

 Is eindverantwoordelijke voor de materialen, velden, tenues en kleedkamers.  

 Houdt toezicht dat er niets opzettelijk vernield wordt en meldt eventuele schade bij de 
betreffende persoon. 

 De spelers leren dat naast spelvreugde, winnen én verliezen onderdeel van het spel is.   

 Speciaal voor de jeugdleiders/trainers. Tijdens het begeleiden van het team (met nadruk op 
de wedstrijd, in de rust en trainingen) wordt er geen alcohol of tabak gebruikt.  

 Spreekt spelers/ouders aan op de geldende gedragsregels en/of onbehoorlijk gedrag (b.v. 
buitensporige overtredingen).  

 Let op met telefoongebruik in de kleedkamer.  
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Toeschouwers/ouders/supporters 
 Supporters/ouders tonen zich een goed supporter en geven het goede voorbeeld door 

respect te tonen voor iedereen op en om het veld. 

 Een goede supporter/ouder moedigt de spelers positief aan en onthoudt zich van technische 
en tactische aanwijzingen. Dit is de taak van de trainer/leider. 

 Blijft tijdens de wedstrijd achter de omheining. 

 Onthoudt zich van commentaar op de leiding en/of scheidsrechter. 

 Houdt zich afzijdig van het team bij de warming-up en komt niet in de kleedkamer voor, 
tijdens of na de wedstrijd.  

 Komt de rijbeurtverplichting na en zoekt bij verhindering zelf een vervanger.  
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Bestuurder/vrijwilliger 
 Laat de ruimtes die gebruikt worden tijdens activiteiten en werkzaamheden netjes en schoon 

achter. 

 Neemt bij constatering van overtreding van de gedragscode of wangedrag contact op met de 
begeleider van het team of de commissie  VOG.  

 Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief. 

 Maakt geen verbale of non verbale beledigingen naar anderen. 

 Heeft respect voor anderen en is zuinig op de materialen. 

 Is integer en laat zich niet leiden door eigen belang.    
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Kantine regelement 
Nog in te vullen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


