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   Gedragscode v.v. Buitenpost  
 
Inleiding  
Ieder week worden bij de voetbalvereniging Buitenpost vele wedstrijden gespeeld. Zowel op het 
veld, als in de zaal. Veel zaken gaan, vooral dankzij inzet van de voetballers en andere 
Betrokkenen, naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals het spel bedoeld is. 
 
De realiteit is echter dat erop en rondom de voetbalvelden ook dingen gebeuren die het 
voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een 
afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt 
voor deze ontwikkelingen. Integendeel! 
 
Omdat voor v.v. Buitenpost, respect, veiligheid en plezier de hoogste waarden zijn is deze 
gedragscode opgesteld. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels hanteren we binnen en buiten 
het veld? Deze gedragscode wil hierop een antwoord geven. Daarbij is het bestaande 
Gedragsconvenant van district Noord van de KNVB als uitgangspunt genomen.  
 
Doel van de gedragscode: 
v.v. Buitenpost wil met de gedragscode en de onderliggende regels aan alle leden, ouders en 
vrijwilligers duidelijk maken wat zij van elkaar mogen verwachten om ervoor te zorgen dat: 
• Iedereen, ongeacht capaciteit en culturele achtergrond, ongeacht leeftijd, in een positieve 

omgeving van voetbal kan genieten.  
• Wij een vereniging zijn waar iedereen zich welkom voelt, waar RESPECT met hoofdletters 

wordt geschreven.  
• Wij een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden en omgeving herkend wordt als een 
aantrekkelijke club.  

 
Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen v.v. Buitenpost zoals de 
Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode is van toepassing op alle leden en 
vrijwilligers van v.v. Buitenpost. 
Van alle spelende en niet-spelende leden, bestuursleden, vrijwilligers en anderen die bij de 
activiteiten van de vereniging betrokken zijn wordt verwacht dat ze zich aan deze gedragscode 
houden. Ook van ouders en verzorgers van jeugdleden wordt verwacht de inhoud van de 
gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede ervoor te zorgen 
dat ze nageleefd wordt. Met deze gedragscode geeft v.v. Buitenpost aan welk gedrag en welke 
houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden 
verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. 
 
Communicatie 
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) 
handhaven is zeker zo belangrijk om ervoor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en 
wordt nageleefd. Daarom wordt de gedragscode in ieder geval op de volgende wijze 
gecommuniceerd: 
 
#  Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid/ ouder verzorgers van het lid een 

exemplaar van deze gedragscode, of kan deze verkrijgen bij het bestuur. De gedragscode 
wordt ook gepubliceerd op de VV Buitenpost website. 

# Elke nieuwe vrijwilliger ontvangt de gedragscode met de daarbij horende uitleg. 
# Bij elke startvergadering van het seizoen staat de gedragscode op de agenda. 
# Op diverse plaatsen in en om ons clubgebouw zijn de “tien gouden regels” gepubliceerd. 
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Sancties  
Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot het opleggen van sancties. 
Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Een gedragscode met regels is 
bedoeld om te worden toegepast. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet 
voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de statuten. Sancties kunnen bestaan 
uit: 
1. Berisping 
2. Uitsluiting van wedstrijden 
3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten 
4. Ontzegging van de toegang tot het v.v. Buitenpost terrein en clubgebouw. 
5. Royement. 
 
Algemene regels 
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen 
volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er twee zaken die apart 
genoemd dienen te worden:  
 
# Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te 

gebruiken en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd dient men 
zich bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en 
tabak. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in 
sportkantines' opgesteld, waaraan eenieder die gebruik maakt van de kantine/clubhuis zich 
dient te houden.  

# Roken is niet toegestaan in de kantine, de vergaderruimte(s) en niet toegestaan in de 
kleedkamers. Op de wedstrijddagen (zaterdag) mag er ’s morgens niet worden gerookt op 
het sportcomplex m.u.v. de aangegeven rookplaats. 
Drugsbezit en het gebruik van drugs in en om het sportcomplex is verboden. Dit geldt 
eveneens voor wapens. Het overtreden van deze regels leidt ten alle tijde tot ontzegging van 
de toegang. 
 

Ieder lid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde 
sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de 
KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het 
betreffende verenigingslid. 
 
De 10 gouden gedragsregels: 
 
RESPECT: 
1. Respecteer iedereen; discriminatie, schelden, vloeken, grof taalgebruik, fysiek geweld, 

treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd 
2. Wees een goed gastheer voor bezoekende clubs en scheidsrechters 
3. Praat met elkaar en niet over elkaar. 
4. Respecteer andermans eigendommen.  
5. Spreek anderen erop aan als deze de gedragsregels overtreedt.  
6. Behandel materiaal, velden en gebouwen alsof het van ons zelf is.   
7. Wij zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage aan de ` vereniging 
leveren. Ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden. 
8. Ruim je eigen rommel op.  
 
FAIRPLAY: 
9. Voetballen spelen we om te winnen maar altijd binnen de regels van het spel en met respect 

voor de tegenstander. 
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10. Accepteer het gezag van de scheidsrechter en waardeer zijn rol.  
 
Aanvullende regels op het sportcomplex 
• Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus rond het veld als 

je naar de andere kant moet.  
• Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en 

van bestuursleden en kaderleden. 
• Fietsen en brommers worden in/ bij de fietsenstalling geplaatst. Auto's worden geparkeerd 

op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.  
• De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (zoals ambulance verkeer) 

vrijgehouden.  
• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. 
 
Aanvullende regels voor trainers en leiders 
• Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.  
• Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel als zodanig.  
• Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en 

tegenstanders.  
• Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van je functie.  
• Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.  
• Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het (jeugd)bestuur en indien van 

toepassing ouders.  
• Bij uit- en thuiswedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers 

(thuis ook van de tegenstander) en controleert dit.  
• Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van 

(kostbare) spullen van de spelers.  
• Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers 

gereed zijn.  
• Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club 

worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.  
• Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen etc.).  
• Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.  
• Je verzorgt het digitaal invullen van het wedstrijdformulier (indien nodig) en het verder 

afhandelen via de wedstrijdapp. 
 
Aanvullende regels voor spelers 
• Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue. 
•  Zowel in als buiten het veld vloek je niet. 
•  Beledig niemand, anderen worden hierop zo nodig aangesproken. 
•  Je hebt respect voor de tegenstander. 
•  Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk. 
• Je vernedert niemand in woord of gebaar. 
• Je accepteert het gezag van de scheidsrechter. 
• Je accepteert de leiding van je elftal en van het (jeugd)bestuur. 
• Je bent zuinig op de spullen van de vereniging. 
• Je houdt de kleedkamers netjes. 
• Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden. 
• Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af. 
• Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast. 
• Je “loopt” niet weg voor een klusje. 
• Je bent zuinig op kleding en materialen van v.v. Buitenpost 
• Je geeft de tegenstanders na de wedstrijd een hand 
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Wat verwachten wij van vrijwilligers 
Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het 
toepassen van de gedragscode.  
 
 
De vrijwilliger: 
• Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de vrijwilliger van toepassing.  
• Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes 

en schoon worden achtergelaten.  
• Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op 

met de (jeugd)leider van betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de voorzitter van 
de (jeugd)commissie.  

• Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten alle tijden sportief.  
 
Wat verwachten wij van ouders/verzorgers van jeugdspelers. 
Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan 
afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. 
Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden: 
• Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder/verzorger van toepassing.  
• U blijft tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.  
• U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus 

discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.  
• VV Buitenpost heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u 

kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de 
teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met een van de kaderleden 
of de jeugdvoorzitter. 
Verder zijn de volgende attentie punten van belang: 

• U moedigt de spelers positief aan.  
• U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.  
• U zorgt ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.  
• U ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.  
• U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, 

schoenen, douchespullen.  
• U voldoet op tijd de contributie via de verplichte automatische betalingsprocedure.  
• U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de club. Meld u 

aan bij de leiding.  
• Stimuleer uw kinderen tot meedoen.  
• Leer uw kinderen de clubregels.  
• Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn.  
• Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie), scheld en vloek niet. 
• Respecteer besluiten van de scheidsrechters.  
• Bespreek problemen met de juiste mensen.  
• Doe naar vermogen vrijwilligerswerk. 
 
 
 


