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Gedragscode
vv Diepenveen

Gedragscode
Inleiding
Regels/afspraken vormen de basiselementen voor het functioneren van een samenleving en dus ook
voor onze voetbalvereniging. Regels/afspraken, in de vorm van gedragscodes, zijn nodig om de club
goed te kunnen besturen, een gezond sportklimaat te creëren en de accommodatie heel, schoon en
veilig te houden. Bovendien zal door het hanteren van regels/afspraken de uitstraling van de club
positief worden beïnvloed.
Een gedragscode bevat regels/afspraken die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels
nageleefd worden. Deze ongeschreven regels worden in deze code vastgelegd. Door aan onze leden,
aan de ouders van leden, aan trainers, leiders en vrijwilligers van vv Diepenveen duidelijk te maken
welke regels/afspraken er gelden, maken we ook duidelijk welk gedrag gewenst of ongewenst is. Dit
geldt voor alle activiteiten die plaatsvinden op onze eigen accommodatie zowel als op de
accommodaties die wij bezoeken.

Voor elke doelgroep zijn regels/afspraken opgesteld. Het is van belang dat elk lid van vv Diepenveen
van deze gedragscode op de hoogte is, zodat iedereen op deze regels/afspraken kan worden
aangesproken.

10 algemene gedragsregels vv Diepenveen
Leden en ouders van jeugdleden en vrijwilligers van vv Diepenveen:
1. Behandelen elkaar én bezoekers sportief en met respect.
2. Gebruiken geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld.
3. Plegen geen diefstal of vernielingen.
4. Zoeken bij problemen altijd contact met een leider of de jeugd/ seniorencommissie.
5. Praten mèt elkaar en niet over elkaar.
6. Laten de kleedkamers, de velden en de kantine netjes achter.
7. Weten dat er niet gerookt mag worden op en rondom de velden.
8. Zorgen ervoor dat er onder de 18 jaar niet gedronken wordt.
9. Zetten zich actief in voor de club als vrijwilligers.
10. Zijn in hun gedrag een voorbeeld voor anderen.
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Regels voor doelgroepen

Spelende leden
1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
2. Speel correct en presteer zo goed mogelijk.
3. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en geef hem een hand na de wedstrijd.
4. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressief gedrag.
5. Vier een overwinning zonder te provoceren.
6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
7. Wens je tegenstander een prettige wedstrijd en geef hem/haar na de wedstrijd een hand.
(zie hiervoor ook het protocol Fair Play)
8. Onsportief gedrag van de tegenstander is geen reden om zelf onsportief te zijn.
9. Respecteer het werk van al de vrijwilligers die ervoor zorgen dat je kunt trainen en aan
wedstrijden kunt meedoen.

Ouders en/of verzorgers van kinderen
1. Laat de kinderen sporten voor hun eigen plezier en laat het coachen over aan de leiders en
trainers.
2. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Een goede spelleider zal rekening
houden met de mogelijkheden van de spelers.
3. Leer uw kind dat eerlijk spel net zo belangrijk zijn als winnen. Ondersteun uw kind om een
wedstrijd op een eerlijke manier te winnen.
4. Ondersteun uw kind op een positieve manier bij een verloren wedstrijd. Maak een kind nooit
belachelijk en geef het kind geen uitbrander als het een fout maakt of een wedstrijd verliest.
5. Fouten maken mag! Kinderen leren het beste door het te proberen.
6. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter, leider of trainer en trek nooit de integriteit van
deze personen in twijfel. Erken het belang van de vrijwillige scheidsrechter, leider en trainer. Zij
geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
7. Accepteer verbaal en fysiek geweld niet. Wees een enthousiast supporter.
8. Na de wedstrijd is douchen verplicht.
9. Forceer een kind dat geen interesse heeft in de voetbalsport nooit om deel te nemen.
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Leiders/trainers
1. Wees redelijk in je eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme van jeugdige spelers.
2. Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
3. Beargumenteer de indeling van vooral de jongere spelers in het bijzijn van hun ouders.
4. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel
van het spel. Verliezen trouwens ook.
5. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd
verliezen.
6. Controleer of het materiaal veilig en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.
7. Breng de spelers bij respect te hebben voor de tegenstander en voor de (beslissingen van de)
scheidsrechter.
8. Volg het advies op van een arts of (verenigings) fysiotherapeut bij het bepalen of een
geblesseerde speler wel of niet kan spelen.
9. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
Een schouderklopje doet al wonderen!
10. Social media: de leider is als beheerder verantwoordelijk voor de groepsapp van zijn team. Hij
dient zich zoveel mogelijk te beperken tot voetbaltechnische zaken. Alle vormen van seksueel
getinte teksten en/of foto’s zijn niet toegestaan.
11. Om ongewenste situaties te voorkomen zorgen de leiders/trainers ervoor dat ze nooit alleen met
de jeugdige spelers in de kleedkamer verblijven.

Bestuurders en werkgroepleden
1. Wees een voorbeeld voor anderen in woord, gedrag en gebaar.
2. Draag de gedragscodes uit onder toeschouwers, trainers, leiders, spelers, scheidsrechters en
ouders en maak ze bewust van hun invloed op en verantwoordelijkheid voor de sfeer binnen de
club en ‘ het fairplay’ in sport en spel.

Toeschouwers
1. Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde
sportbeoefening.
2. Vermijd grof taalgebruik en het beledigen of agressief benaderen van spelers, trainers,
scheidsrechters en supporters van de tegenpartij. Fouten worden nu eenmaal gemaakt.
3. Ook tegenstanders verdienen respect.
4. Zorg ervoor dat geweld en pesterijen niet voorkomen en grijp indien noodzakelijk in.
5. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
6. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
7. Blijf altijd buiten het veld of achter de veldafrastering.
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Uitvoering
Werkwijze
Direct leidinggevenden (trainers, leiders, technische commissie, etc.) blijven primair verantwoordelijk
voor het nemen van maatregelen die nodig zijn bij incidenten en incidenten. Het beoordelen van de
ernst van incidenten wordt overgelaten aan de direct leidinggevenden. Zij gebruiken onderstaande
incidentenlijst als richtlijn.

Zorgvuldigheidsbeginselen
-

Verslagen en administratie van incidenten en conflicten worden vertrouwelijk behandeld. De
vereniging gaat integer om met personen die betrokken zijn bij een incident of conflict.

-

Verslagen en administratie van incidenten en conflicten worden voor een periode van vijf jaar
bewaard. Deze informatie wordt alleen aan andere clubs verstrekt wanneer deze clubs daar
nadrukkelijk om vragen en alleen met toestemming van de betrokkenen.

-

Personen, betrokken bij een incident, worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de te
nemen maatregelen.

Correctief beleid
Wangedrag van leden
Onder wangedrag wordt verstaan: beledigingen, discriminatie, (seksuele) intimidatie, onsportief spel,
bedreigingen, handtastelijkheden en geweld. Bij wangedrag worden maatregelen genomen.

Sanctie

Uitleg sanctie

Uitgevoerd of opgelegd door:

Berisping

Een corrigerende opmerking, een directe

Direct betrokken kaderlid (leider,

of een extra wisselbeurt, een kort

trainer, technische commissie,

opvoedkundig gesprek

etc.)

Uitsluiting voor één wedstrijd

Het betrokken kader adviseert,

Uitsluiting

de verantwoordelijke technische
commissie beslist
Schorsing

Uitsluiting van deelname / bijdragen aan

De technische commissie

verenigingsactiviteiten, voor meer dan

adviseert, het bestuur beslist

één wedstrijd / bepaalde tijd
Royement
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De technische commissie
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adviseert, het bestuur beslist
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Wangedrag van niet-leden
De vereniging zal de toegang van de accommodaties (clubgebouw, sportpark) ontzeggen aan
bezoekers of toeschouwers die zich misdragen hebben. De duur van het toegangsverbod zal
afhangen van de aard van de misdraging.
De vereniging spreekt nadrukkelijk uit dat het bestuur het nemen van maatregelen tegen bezoekers
die zich misdragen, niet laat afhangen van het optreden van KNVB, politie of justitie.

De vereniging verplicht zich bij ernstig wangedrag van niet-leden tot:
- het inschakelen van politiebijstand, indien (assistent-)scheidsrechters of (kader) leden van de
bezoekende of eigen vereniging daarom vragen met het oog op het doen van aangifte;
- het volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het doen van aangifte;
- het inschakelen van politiebijstand bij dreigende situaties;
- de uitvoering van opgelegde sancties en indien nodig de hulp in te schakelen van bevoegde
instanties zoals deurwaarder of politie;
- (om de bezoekende vereniging te)het informeren van de bezoekende vereniging over
misdragingen van zijn supporters;
- het schriftelijk melden van fysiek geweld bij de tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van
getuigen.

Overig beleid
De vereniging heeft de intentie om:
- een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren;
- bij aanmelding van een nieuw lid een eventueel door de andere vereniging opgelegde sanctie
over te nemen;

In bovenstaande situaties kan slechts met toestemming van betrokkene informatie
ingewonnen worden bij de vorige club. Nadelige bevindingen kunnen consequenties
hebben voor het lidmaatschap van vv Diepenveen.
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Incidentenlijst A
Omschrijving wangedrag in het Sanctie bij éénmalig

Sanctie bij herhaling (volgende

veld

sanctie)

Belediging in woord en/of
gebaar
Belediging (bijv. vloeken en/of

Berisping (directe of extra

Uitsluiting voor de eerstvolgende

verwensingen)

wisselbeurt)

wedstrijd (schorsing)

Ernstige belediging (bijv. spugen

Berisping (directe wisselbeurt

Schorsing voor drie

en/of racistische taal)

en uitsluiting voor de eerst-

wedstrijden

volgende wedstrijd)
Intimidatie (= dreigen met niet
nader omschreven handelen)
Intimidatie (bijv. verbale

Berisping (directe of extra

Uitsluiting voor de eerstvolgende

bedreiging en/of pesten)

wisselbeurt)

wedstrijd (schorsing)

Ernstige intimidatie (bijv. dreiging

Berisping (directe wisselbeurt

Schorsing voor drie

met geweld en/of slaande

en uitsluiting voor de eerst-

wedstrijden

beweging)

volgende wedstrijd)

Gewelddadig handelen
Handtastelijkheden (trekken aan

Berisping (directe of extra

Uitsluiting voor de eerstvolgende

kleding, wegduwen, etc.)

wisselbeurt)

wedstrijd (schorsing)

Het gooien en/of trappen van

Berisping (directe wisselbeurt

Schorsing voor drie

voorwerpen naar anderen

en uitsluiting voor de eerst-

wedstrijden

volgende wedstrijd)
Slaan en/of schoppen in de
richting van anderen

Schorsing voor drie
wedstrijden

Schorsing voor zes wedstrijden

Schorsing voor een jaar

Royement

Bewuste mishandeling*
Mishandeling (geen blijvend
letsel)
Ernstige mishandeling (blijvend

Royement

letsel en/of ziekenhuisopname)
Seksuele intimidatie of
vergelijkbare ongewenste

Royement

handelingen en het verspreiden
van seksueel getinte afbeeldingen
en teksten.
* Er zal ook aangifte worden gedaan bij de politie
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Incidentenlijst B
Omschrijving wangedrag

Regel

Bij overtreding

Alcoholgebruik is toegestaan
vanaf 18 jaar.

Eenmalig: berisping (extra

buiten het veld, doch op
Diepenveen terrein
Alcoholgebruik (in Diepenveen
verband)

Onder alcoholmisbruik wordt
verstaan:
alcoholgebruik buiten de
kantine of kantineterras, in de
kleedkamers, bij spelende
leden voor de wedstrijd of
training en bij overmatige
consumptie van alcohol
Drugsgebruik

wisselbeurt); voor niet-spelende
leden of bezoekers een mondelinge
waarschuwing.
Bij herhaling: uitsluiting voor een
wedstrijd; voor niet-spelende
leden of bezoekers schriftelijke
waarschuwing of een tijdelijk
terrein ontzegging van 1 week.

Drugsgebruik en dealen is niet

Schorsing voor ½ jaar; voor niet-

toegestaan op Diepenveen

spelende leden of bezoekers een

terrein

terrein ontzegging voor ½ jaar
Bij herhaling: royement; voor
niet-spelende leden of bezoekers
een permanente terreinontzegging.

Roken

Roken is alleen toegestaan op

Eenmalig: berisping (extra

plaatsen die daarvoor zijn

wisselbeurt); voor niet-spelende

aangegeven.

leden of bezoekers een mondelinge

Roken op het kunstgras is ten

waarschuwing.

strengste verboden.

Bij herhaling: uitsluiting voor een
wedstrijd; voor niet-spelende
leden of bezoekers schriftelijke
waarschuwing of een tijdelijk
terreinontzegging van 1 week.

Vernieling van de

Schade wordt verhaald op de

Schorsing voor een periode

accommodatie of andermans

vernieler.

passend bij de ernst van de daad;

goederen

bij niet-spelende leden of
bezoekers een terreinontzegging
voor een periode passend bij de
ernst van de daad.
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Diefstal

Er wordt in principe aangifte bij

Eenmalig: schorsing voor ½ jaar;

de politie gedaan.

bij niet spelende leden of
bezoekers een terreinontzegging
voor ½ jaar.
Bij herhaling: royement; bij
bezoekers een permanente
terreinontzegging.

Dopinggebruik

Het testen op doping geschiedt

Bij een positieve uitslag en

onder auspiciën van de KNVB

contra-expertise wordt een
spelend lid uitgesloten van alle
verenigingsactiviteiten in
afwachting van de KNVB sanctie
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