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Omgangsregels v.v. HZ’75 

 We zijn een vereniging met elkaar en voor elkaar. 

 

 We accepteren  en respecteren de ander zoals degene is. Iedereen telt mee binnen de 

vereniging. 

 

 We hebben respect voor ieders eigendommen en die van de vereniging.  

 

 Wees bij thuiswedstrijden een goede gastheer en bij uitwedstrijden een goede gast. 

 

 We zorgen ervoor dat het terrein en de accommodatie opgeruimd blijven.  

 

 We kunnen elkaar aanspreken op ontoelaatbaar gedrag. 

 

 We respecteren de leidinggevende functies binnen de vereniging. 

 

Gedragsregels georganiseerde sport 

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels 

overtreden wordt, dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de 

sportbond.  

 

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld 

binnen de georganiseerde sport: 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan 

voelen. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 

waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het 

kader van de sportbeoefening.  

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie 

tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien 

jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 

begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, 

zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en 

borsten. 

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 

communicatiemiddel dan ook. 
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7. De begeleider zal tijdens trainingen en wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de 

sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer. 

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen 

schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie 

de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of 

instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 

tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van 

de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering 

staan. 

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de 

sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 

Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van 

seksuele intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport 

(CVSN). Hiervoor hanteert v.v. HZ´75 inmiddels de meldcode Grensoverschrijdend 

Gedrag in de sport.  

 

Gedragscodes v.v. HZ’75 

 “NATUURLIJK WILLEN WE WINNEN, MAAR NIET TEN KOSTE VAN ALLES !!" GEDRAGSCODES:  

Gedragscodes zijn een verdere uitwerking van de omgangsregels. Ze zijn bedoeld voor bepaalde 

doelgroepen. Hierdoor krijg elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken 

kunnen worden. We onderscheiden specifieke gedragscodes voor:  Voetballers, Ouders/verzorgers, 

Trainers/leiders, Scheidsrechters / wedstrijdleiders, Toeschouwers. Deze worden op de volgende 

pagina’s verder beschreven.  
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Algemene gedragscodes  

Voetballers  

1. Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.  

2. Speel volgens de bekende en afgesproken regels.  

3. Speel eerlijk en prettig en presteer zo goed mogelijk binnen jouw mogelijkheden.  

4. Accepteer de beslissing van de scheidsrechter en grensrechter.  

5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door grof taalgebruik of agressie.  

6. Respecteer je tegenstander, geen discriminerende opmerkingen, agressie of grof taalgebruik.  

 7. Toon je een sportieve verliezer.  

8. Ben je het ergens niet mee eens bespreek dit met je leider.  

9. Meld je tijdig af voor de training en/of wedstrijd.  

10. Ben tijdig aanwezig bij training en of wedstrijd.  

11. Je laat je team niet in de steek. 

12. Respecteer het werk van diegene die het mogelijk maken dat JIJ kunt voetballen.  

 

Ouders/verzorgers  

1. Laat uw kind, kind zijn en stimuleer uw kind zich te ontwikkelen.  

2. Bedenk dat kinderen voetballen voor HUN plezier en niet voor het uwe.  

3. Moedig uw kind aan om zich aan de regels te houden.  

4. Leer uw kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.  

5. STEUN uw kind. Steun positief.  

6. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter.  

7. Distantieer u van verbaal en fysiek geweld tijdens de voetbalwedstrijden.  

8. Voetbal is een teamsport, stimuleer uw kind op zich een teamspeler te voelen.  

9. Waardeer de vrijwilliger die het mogelijk maakt dat UW kind kan voetballen.  
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(jeugd) Trainers/leiders  

1. Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.  

2. Coach positief.  

3. Bedenk dat plezier en leren erg belangrijk zijn voor de spelers.  

4. Denk aan uw taalgebruik, immers u bent een vertegenwoordiger van de vereniging. 

 5. Communiceer duidelijk naar de spelers.  

6. Besef dat winnen en verliezen onderdeel uitmaken van het “spelletje”.  

7. Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal.  

8. Geef het juiste voorbeeld bij het maken en nakomen van afspraken.  

9. Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders, grensrechter en scheidsrechter.  

10. Geef de kinderen een veilige omgeving waar ook fouten gemaakt mogen worden.  

11. Probeer iedereen rechtvaardig en gelijk te behandelen.  

12. Maak op geen enkele wijze misbruik van de machtspositie. 

 

Scheidsrechters / wedstrijdleiders  

1. Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op 't niveau en kwaliteit van de 

wedstrijd. 

2. Uw eigen gedrag als scheidsrechter dient altijd neutraal en sportief te zijn.  

3. Fluit consequent en hanteer de regels zoals die er zijn.  

4. Ben tijdig aanwezig.  

 

Toeschouwers  

1. Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan het voetballen. 

2. Vermijd grof taalgebruik. 

3. Toon enthousiasme over zowel het eigen team als de tegenstander.  

4. Toon respect voor de tegenstander, immers zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 

 5. Benader voetballers nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.  

6. Respecteer en accepteer de beslissing van de scheidsrechter, grensrechter en wedstrijdleiders.  


