
Algemene gedragsregels VV Peursum 
 
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! 
 
Algemene gedragsregels op en rond het voetbalcomplex: 

- Iedereen gedraagt zich sportief. 
- We respecteren het werk van de vele vrijwilligers binnen de vereniging. 
- Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen rommel. 
- We veroorzaken geen overlast op het sportcomplex en/of daarbuiten. 
- Betreden van kunstgrasveld altijd via toegangspoort en niet met vieze schoenen. 
- Eten en drinken op de velden is verboden, m.u.v. drinken uit bidons tijdens 

wedstrijden/trainingen. 
- Fietsen, brommers en motoren zetten we op de daarvoor bestemde plaats en niet 

voor het hek of de ingang. 
- Toeschouwers staan achter de hekken en niet op het veld tijdens 

trainingen/wedstrijden. 
- Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik tijdens de 

wedstrijd is niet toegestaan. 
- Alcoholgebruik na de wedstrijden volgens drank en horecawet voor 

voetbalverenigingen. 
- Drugsgebruik en drugsbezit in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal 

direct leiden tot een veld/complex verbod. 
- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van 

wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding voor sancties. 
- Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt, wordt op dit gedrag 

aangesproken en zo nodig worden er maatregelen getroffen. 
 
Gedragsregels voor de leden/spelers: 

- Je bent een teamspeler, sportiviteit naar elkaar staat voorop. 
- Je zorgt dat je op tijd op de trainingen aanwezig bent en als je niet kan, geef je dat 

tijdig door aan de trainer. 
- Tijdens de trainingen toon je inzet en respect naar de trainer toe. 
- Je zorgt dat je op tijd bij de wedstrijden bent en als je niet kan spelen, geef je dat op 

tijd door aan de trainer/leider. 
- Als je sponsorkleding van de club mag gebruiken, ga je daar netjes en zuinig mee 

om. 
- Tijdens wedstrijden toon je inzet en ben je sportief naar je teamgenoten en 

tegenstanders. 
- Je hebt respect voor je eigen teamgenoten, de tegenstander, leiders/coaches, 

publiek, grensrechters en de scheidsrechter. Dus voor iedereen die zich in en rondom 
het veld bevindt. 

- Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, coach, leider en grensrechters 
tijdens wedstrijden. 

- Je bent zuinig op de materialen die gebruikt mogen worden. Ook de kleedkamers en 
velden horen daarbij. 

- Je ruimt je eigen rotzooi/afval op en gooit het in de vuilnisbakken. 
- Voetbalschoenen in de kantine zijn verboden. 
- Je maakt je voetbalschoenen buiten schoon voordat je de kleedkamer in gaat. 
- Langs de velden is het voetgangersgebied en dus verboden voor alle 

vervoersmiddelen met uitzondering van mindervalide vervoermiddelen. 
 



Gedragsregels voor de trainers: 
- De trainer heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders. 
- De trainer zorgt ervoor dat er zuinig wordt omgegaan met de velden en 

trainingsmaterialen. 
- De trainer zorgt ervoor dat de velden na de training leeg zijn en de materialen netjes 

zijn opgeruimd. 
- De trainer gebruikt geen alcohol en tabak tijdens de (jeugd)training. Je hebt een 

voorbeeldfunctie naar de kinderen toe. 
- De trainer kijkt na de training de gebruikte kleedkamer na. 
- De trainer draagt zorg voor het uitdoen van de verlichting op het veld na de training 

als er geen andere teams meer zijn. 
- De trainer rapporteert wangedrag van spelers/ouders aan het bestuur. 

 
Gedragsregels voor de leider/coach: 

- Als leider/coach heb je een voorbeeldfunctie voor je team. 
- Als leider/coach sta je voor positief coachen langs de lijn en geef je het juiste 

voorbeeld aan de spelers. Je schreeuwt en/of scheldt niet en blijft te allen tijde rustig. 
- Als leider/coach heb je respect voor de spelers, ouders/verzorgers, de 

scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders. 
- Als leider/coach ben je op tijd aanwezig voor de wedstrijden en bij afgelastingen 

breng je het team op de hoogte. 
- Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor de opstelling van het team. 
- Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het invullen van de digitale 

wedstrijdformulieren. 
- Als leider/coach ontvang je de tegenpartij en de scheidsrechter. 
- Als leider/coach draag je zorg voor de kleedkamer, zowel uit als thuis moeten ze 

netjes worden achtergelaten. 
- Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het beschikbare materiaal zoals 

bijvoorbeeld de wedstrijdballen. 
- Als leider/coach ga je niet in tegen het besluit van de scheidsrechter. 
- Als leider/coach gebruik je geen alcohol of tabak tijdens de wedstrijd. Je hebt een 

voorbeeldfunctie. 
- Als leider/coach rapporteer je wangedrag of andere problemen voor, tijdens of na de 

wedstrijd aan de coördinator, verantwoordelijke of bestuur van desbetreffende 
vereniging(en). 

  
Gedragsregels voor de ouders/verzorgers : 
Als ouder/verzorger: 

- Bent u een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Geef dus het goede voorbeeld. 
- Heeft u respect voor een ieder die betrokken is bij de wedstrijd/training. 
- Staat u buiten het veld achter de hekken en niet op het veld. 
- Laat u het trainen en coachen over aan de betreffende personen. 
- Mag u altijd positief aanmoedigen. 
- Mag u altijd op/aanmerkingen hebben over de gang van zaken binnen de club. 

Bespreek dit dan met het bestuur en/of leider/trainer van het team. 
- Helpt u met het vervoer van en naar wedstrijden en het wassen van wedstrijdkleding. 
- Helpt u mee met kantinediensten en ander vrijwilligerswerk binnen de vereniging. 
- Schreeuwt en/of scheldt u niet langs de lijn en gaat u zich niet met de wedstrijd 

bemoeien in negatieve zin. 
 
 
Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze 
gezellige en mooie vereniging! 
 


