Gedragscode

Sportclub Silvolde
Munstermanstraat 3
7064 KA Silvolde

Inleiding
Voor het behouden of zelfs vergroten van plezier in voetbal is het belangrijk dat we bepaalde regels
afspreken en ons daar allemaal aan houden. Respectvol omgaan met elkaar moet daarbij de basis zijn
waar alles op rust. Het beleid is een verzameling regels en afspraken verzameld in een gedragscode,
waaraan iedereen zich hoort te houden. Tevens wordt hierin de werkwijze van de commissie zorg en
ondersteuning vastgelegd. Middels deze leidraad en een jaarlijks op te stellen actieplan moet de
commissie een goed verenigingsklimaat bevorderen.
De gedragsregels zijn erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze
voorkomen consequent handelend op te treden (correctief). Deze regels vormen daardoor een
duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek
geweld en/of ander ongewenst gedrag niet kan en niet zal worden getolereerd. Preventief beleid
bestaat hieruit, dat er een gedragscode is opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich
dienen te houden en bij overtreding daarvan er op worden aangesproken. Correctief beleid wordt
gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragscode
en derhalve voor de ten uitvoerlegging van sancties in aanmerking komen. Daarnaast biedt Sportclub
Silvolde haar leden en vrijwilligers de expertise aan om op sociaal-emotioneel vlak en pedagogisch
gebied ondersteuning te geven. Dit omdat het bestuur dit ziet als maatschappelijk verantwoording
welke een sportvereniging heeft.

Gedragscode
Sportclub Silvolde heeft 5 basiswaarden geformuleerd die de pijlers zijn waarop de vereniging
functioneert en een belangrijke richtlijn zijn voor ons dagelijks denken en doen. Die basiswaarden
zijn:
Plezier – Respect – Eerlijkheid – Betrokkenheid –Sportiviteit
Deze basiswaarden worden verder uitgediept en punt voor punt toegelicht in bijlage 1.
Sommige gedragscodes zijn voor bepaalde doelgroepen meer van toepassing dan voor anderen. Voor
ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor spelers. Elke groep krijgt eigen gedragscodes en
wordt daar op aangesproken. In bijlage 2 wordt per doelgroep benoemd waar men aan moet
denken.

Doel Gedragscode
Het doel van de gedragscode is:
• Bewustwording creëren van de geldende normen en waarden bij Sportclub Silvolde;
• Meer spelgenot/plezier kweken bij het beoefenen van de voetbalsport;
• Het terugdringen van het aantal gele en rode kaarten en andere excessen;
• Het terugdringen van ontstane kosten door vernielzucht, vandalisme en nalatigheid;
• Het respectvol omgaan met elkaar;
• Het verhogen van de sfeer binnen de vereniging;
• Het vrijwilligersbestand vermenigvuldigen.

De gedragscode geldt voor iedereen bij Sportclub Silvolde. Voor de bestuursleden, de spelers (junior
en senior), het kantine personeel, de trainers, leiders, de ouders en verzorgers, andere
toeschouwers, alle vrijwilligers, en een ieder die bij Sportclub Silvolde betrokken is.
De gedragscode geldt overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij

toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

Sancties
De straf wordt per geval bepaald. Voorbeelden van sancties zijn een waarschuwing, uitsluiting van
wedstrijden, betaling van gemaakte kosten en/of schorsing. In het uiterste geval is royement
mogelijk. De sancties en de procedure staan in bijlage 3 omschreven.

Communicatie
Dit beleid is in de vereniging kenbaar gemaakt, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe
leden) een duidelijke waarneembare component is. De trainers en leiders worden jaarlijks via een
voorlichting ingelicht over de werkzaamheden van de commissie Zorg en Ondersteuning.
Het beleid en gedragscode staan op de website van SC Silvolde.
De uitwerking van het beleid is weergegeven in het actieplan en de uitvoering ervan wordt belegd bij
een daartoe ingestelde commissie zorg en ondersteuning. Het beleid wordt eenmaal per jaar door de
commissie zorg en ondersteuning en het bestuur geëvalueerd en indien nodig voor het volgende
seizoen bijgesteld. Dit beleid dient te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement
op het gebied van gedragsreglementering.

Bijlage 1

Gedragscode Sportclub Silvolde
Plezier
•
•
•
•
•
•

Sportclub Silvolde biedt aan al haar spelers, gastspelers, scheidsrechters en gasten veiligheid
en geborgenheid;
Wij vieren samen onze successen;
Wij winnen met zijn allen maar verliezen ook met zijn allen; voetbal is een teamsport;
Wij zijn trots op wat we hebben en willen dat graag behouden;
Winnen is belangrijk maar plezier hebben staat op hoog in het vaandel;
Lachen is altijd goed maar uitlachen doen we niet;

Respect
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij pesten niemand;
Wij vloeken niet;
Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;
Wij gaan met andermans spullen/eigendommen om zoals we met onze eigen spullen
omgaan;
Wij respecteren de regels in de kantine en complex wat betreft roken en alcoholgebruik;
Het gebruiken van drugs wordt niet getolereerd;
Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers niet met speltechnische zaken;
Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goede
gastheer;
Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;
Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;
Wij hebben respect voor de staat van ons complex en gooien afval in de afvalbakken;
Wij hebben respect voor de kantine medewerkers en ruimen zelf onze tafels leeg;
Bij Sportclub Silvolde spreken we Nederlands, uitzonderingen hierop kunnen alleen worden
gemaakt wanneer men de Nederlandse taal niet beheerst;
Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.

Eerlijkheid
•
•
•
•
•
•
•

Wij geven onze fouten toe;
Wij, leiders, trainers en bestuur, geven uitleg over keuzes en beslissingen indien gewenst;
Wij, leiders, trainers en bestuur communiceren helder en duidelijk;
Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag;
Wij keuren ongewenst gedrag af en spreken anderen daarop aan;
Wij leven de regels van de KNVB na en sjoemelen niet;
De jeugdafdeling (VTC en coördinatoren) delen de teams in alle eerlijkheid in en trekken
niemand voor.

Betrokkenheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen;
Ouders en leden zijn bereid regelmatig te rijden naar uitwedstrijden;
Leiders en/of coaches ontvangen de tegenstanders hartelijk en treden als goede gastheer op;
Trainers en jeugdcoördinator zijn zeer regelmatig bij de jeugdwedstrijden aanwezig;
Teams steunen andere teams in (spelers)nood indien dit gevraagd wordt en het tot de legale
mogelijkheden behoort;
Ouders/verzorgers helpen met vlaggen of fluiten; ondersteunen het team
Spelers melden zich tijdig af voor wedstrijd en training. Bij spelers jonger dan 14 jaar geldt
alleen een afmelding van de ouders/verzorgers.
Afmelden voor een wedstrijd kan alleen bij de leiders, voor de training alleen bij de trainers;
Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en helpen zoeken naar een passende
oplossing;
Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld; in het bijzonder aan de
jeugd;
Ouders/verzorgers en spelers helpen de vereniging bij het uitvoeren van de dagelijkse taken
(bijv. Kantinediensten, activiteiten, etc..);
Iedereen binnen Sportclub Silvolde heeft de morele plicht anderen op wangedrag aan te
spreken of anderen te steunen die mensen aanspreken op hun wangedrag;
Leden betalen hun contributie op tijd.

Sportiviteit
•
•
•
•
•
•
•

Bij Sportclub Silvolde spelen we het spel volgens de regels van de KNVB en accepteren we de
gevolgen indien we regels overtreden;
Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop;
Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders;
Spelers schelden niet op elkaar, de leiders, de trainers en/of de scheidsrechters;
Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;
Ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze;
Trainers en leiders coachen op een positieve manier.

Bijlage 2 Gedragscode per groep

Spelers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Probeer op een sportieve manier te winnen volgens de bekende en afgesproken
wedstrijdregels;
Toon respect voor jezelf, je medespelers, tegenstanders, toeschouwers en bovenal voor de
wedstrijdleiding;
Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters. Ben je het ergens niet mee
eens, praat daar dan na de wedstrijd op een rustige manier met hen over. Houd in gedachte
dat voetbal een spel is;
Maak je niet schuldig aan onbehoorlijke taal, of agressieve gebaren of woorden;
Volg de aanwijzingen van de trainers, leiders of andere personen met een specifieke functie
binnen de vereniging. Ben je het ergens niet mee eens, bespreek het dan rustig buiten de
activiteiten om;
Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen bij een nederlaag;
Feliciteer de tegenstander met hun overwinning als je zelf de verliezer bent;
Onsportiviteit van een tegenstander kopiëren we niet. Wees de verstandigste en sportiefste;
Corrigeer gerust je medespelers bij onsportief of ongewenst gedrag;
Toon respect voor alle mensen die ervoor zorgen dat jij je sport kunt uitoefenen. Dat is
namelijk helemaal niet vanzelfsprekend;
Zie jezelf als gast van Sportclub Silvolde en bij uitwedstrijden, van de ontvangende club:
▪ Voorkom onnodige verspilling van water of elektriciteit;
▪ Toon optimale zorg voor Sportclub Silvolde-eigendommen, kleding, ballen etcetera;
▪ Gebruik de kleedkamers waarvoor ze bedoeld zijn. Niet roken in de kleedkamer;
▪ Houd het clubhuis netjes, ruim de tafel op waaraan je gezeten hebt, berg tassen op in de
rekken;
▪ Houd het sportpark netjes;
▪ Voorkom vernielingen en afval altijd in de prullenbakken;
Bedenk bij alles wat je doet dat jij wandelende reclame voor Sportclub Silvolde bent! Zorg
dat dit positieve reclame is.
De aanwezigheid van een mobiele telefoons bij jeugdteams t/m JO-17 is in de kleedkamer
niet toegestaan. Deze dienen voor de training/wedstrijd bij de verantwoordelijke
trainer/leider te worden ingeleverd.

Ouders/verzorgers
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier;
Moedig kinderen aan. Laat het coachen over aan de trainer/leider.
Zeg het kind niet voor wat het moet doen, maar laat het zelf leren beslissingen te nemen.
Forceer een kind dat geen interesse toont niet om deel te nemen aan een sport;
Stimuleer uw kind altijd om te spelen volgens de geldende regels;
Leer uw kind dat zowel winnen als verliezen bij de sport horen. Teleurstellingen zijn
onderdeel van het leven en horen er dus bij. Balen van een nederlaag mag maar op een
normale manier. Wees daarin een voorbeeld voor uw kind en dat van anderen;
Maak het kind niet belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of
een wedstrijd heeft verloren;
Houd altijd in uw hoofd dat kinderen het gedrag van ouderen kopiëren. Wees een voorbeeld
door ook voor de tegenstander te applaudisseren bij mooie momenten;

•
•
•
•
•
•
•

Uit niet in het openbaar kritiek op een scheidsrechter en/of grensrechter. Houd in gedachten
dat die mensen er lopen voor het plezier van uw kind;
Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten van onze
jeugd te voorkomen;
Erken de waarde en het belang van onze trainers. Zij steken hun tijd en kennis in de club met
als doel uw kind zijn hobby te laten uitvoeren en zich hierin te kunnen verbeteren;
Heeft u desondanks opmerkingen of kritiek? Praat dan niet óver maar mét de betreffende
personen;
Lever een bijdrage aan het vrijwilligerswerk bij Sportclub Silvolde. Vele handen maken licht
werk;
Neem uw verantwoordelijkheid voor het vervoer naar de uitwedstrijden. Regel dit onderling
met de andere ouders. Dit is niet uitsluitend een taak van de vereniging en de trainer/leider!
Het was en rijschema van Sportclub Silvolde is bindend.

Bestuurders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat er voldoende en ervaren, gediplomeerde, trainers zijn en voor ieder team
een enthousiaste leider. Zij zijn in staat de spelers beter te leren voetballen;
Zorg voor een eerlijke verdeling van de beschikbare ruimte en tijd op onze accommodatie;
Zorg voor voldoende en veilige materialen die nodig zijn voor het uitoefenen van de
voetbalsport;
Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit, verantwoordelijkheid en respect onder de
toeschouwers, trainers, spelers, officials en ouders;
Zorg ervoor dat spelers, trainers en leiders, sponsors en ouders zich bewust zijn van hun
invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair-play in de voetbalsport;
Betrek zoveel mogelijk jeugd in uw plannen en projecten. Zij zijn de bestuurders van de
toekomst;
Bedenk dat de sporters voorop staan en niet de toeschouwers of sponsors;
U heeft een voorbeeldfunctie binnen Sportclub Silvolde! Gedraag u volgens de normen en
waarden zoals in deze Gedragscode opgesteld;
Wees streng maar rechtvaardig, ongeacht de klasse of kunde van de overtreder;
Zorg ervoor dat spelers, ouders, trainers en iedereen binnen Sportclub Silvolde zich bewust
zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. eerlijk spel en sportiviteit.

Trainers / leiders
•
•
•
•
•
•

Benader de kinderen niet negatief en maak hen niet belachelijk als zij een fout maken of een
wedstrijd verliezen;
Bedenk dat kinderen voor hun plezier voetballen en iets willen leren. Leer hen ook dat
verliezen net zo bij de sport hoort als winnen;
Wees redelijk in uw verwachtingen en eisen naar het kind, de hoeveelheid energie en de
interesse van de speler. Kinderen hebben meer interesses dan voetbal alleen;
Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben
zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op;
Stimuleer gewenst gedrag, waardeer en beloon het openlijk;
Wees alert op signalen van ongewenst gedrag en wangedrag. Spelers zijn slim en weten hun
momenten buiten het gezichtsveld van de trainer/leider uit te kiezen. Lid/persoons durven
vaak niet met hun verhaal naar de trainer te stappen;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wees er alert op dat onderlinge concurrentie binnen het team, fair verloopt en niet
oneigenlijk. Afgunst kan ontsporen.
Pak ongewenst gedrag direct aan en laat het niet sluimeren.
Het is niet vanzelfsprekend dat spelers zich te allen tijde correct gedragen. Laat hen leren van
hun fouten, houd hen een spiegel voor;
Accepteer geen misdragingen tegen de scheidsrechter. Leer spelers de beslissingen van de
scheidsrechter te accepteren;
Laat spelers spelen volgens de spelregels en zet hen niet aan tot overtreding van de
spelregels of verzet ertegen;
Sta niet toe dat spelers zich provocerend gedragen;
Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden;
Houd bij het bepalen van het tijdstip en van de tijdsduur van de training voldoende rekening
met de leeftijd van de spelers;
Spreek ouders aan op gedrag dat tegen de gedragsnormen en regels van Sportclub Silvolde
ingaat;
Sta geen invloeden van ouders of buitenstaanders toe op samenstelling, speelwijze,
opstelling van het team en bevoorrechte posities van de spelers;
Kweek teamspirit en leer spelers respect voor tegenstanders, spelleiding en elkaar aan;
Volg het advies van arts of fysiotherapeut op bij het bepalen of een geblesseerde speler wel
of niet kan spelen;
Zorg voor een goede ontvangst en begeleiding;
Zorg voor een goede ontvangst van tegenstanders en gasten;
Kinderen hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Geef voldoende complimenten
en lof en ontvang dat als dank op uw beurt;
Zorg dat na gebruik de kleedkamer netjes achterblijft; ( maak hier een schema voor)
Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim ze altijd netjes op;
Draag bij aan een veilig, sportief en prettig verblijf van tegenstanders en gasten op het
Sportclub Silvolde terrein, wees een gastheer;
Vang nieuwe spelers goed op en begeleidt hen;
Accepteer tijdens training, wedstrijden en besprekingen onder geen voorwaarden dat spelers
onder invloed zijn van alcohol of drugs;
Maak niet de fout om misbruik te maken van de machtspositie t.o.v. de spelers;
Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit.
Voor de training/wedstrijd worden de mobiele telefoons en waardevolle spullen van
jeugdspelers t/m JO-17 verzameld en opgeborgen in de daarvoor bestemde plek bepaald
door leider(s) en/of trainer(s).
De trainer/leider maakt voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd een was- en
rijschema inclusief roulerende autobezetting voor wat betreft de jeugdspelers.

Scheidsrechters
•
•
•
•
•

Zorg dat u goed op de hoogte bent en blijft van de KNVB spelregels, maar pas uw manier van
fluiten aan naar de leeftijd van de spelers;
Grijp niet meer in dan nodig is. Besef dat u er voor de spelers bent en niet voor uw eigen
glorie. Het plezier van de spelers staat voorop;
Gedraagt u zich altijd, zowel in als buiten het veld, onberispelijk, sportief en professioneel;
Geef, als het verdiend is, beide teams een compliment voor sportief gedrag en hun inzet;
Wees duidelijk en objectief in uw oordeel en blijf altijd beleefd bij het constateren van een
fout.

Toeschouwers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gedraagt u zich op uw best. Vermijd schreeuwen, schelden en beledigen van spelers,
spelleiding of andere toeschouwers;
Toon respect voor de tegenstanders. Zonder hen kan een wedstrijd niet gespeeld worden;
Veroordeel in alle gevallen het gebruik van het geweld, zowel in als buiten het veld;
Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en zijn assistenten;
Geef applaus bij goed en sportief spel van uw team en van dat van de tegenstander;
Lach spelers niet uit als zij falen of in de fout gaan. Blijf te allen tijde sportief en positief;
Kinderen spelen voor hun eigen plezier, niet voor dat van u. Spelers van Sportclub Silvolde
zijn geen profs dus beoordeel hen ook niet zo;
Ruim uw eigen rommel op langs het veld, op het terras en in de kantine en waardeer de zorg
voor onze accommodatie;
Wacht geduldig op uw beurt in de kantine. Bedenk altijd dat alle medewerkers dit vrijwillig
doen;
Steunt u uw favoriete team bij uitwedstrijden en gedraagt u zich volgens de normen en
waarden van Sportclub Silvolde. Goed voorbeeld doet goed volgen;
Kritiek uit u bij degene die het betreft, niet onderling aan de bar of langs het veld.

Bijlage 3

Sancties
Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties worden opgelegd indien betrokken
leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd. Sancties bestaan uit:
1. Officiële waarschuwing;
2. Uitsluiting van wedstrijden en/of trainingen;
3. Schorsing in uitvoering van functies of activiteiten;
4. Royement.
Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting waarbij het bestuur (een deel van) de rechten
verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Tegen de drie eerste vormen van strafoplegging
bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is daardoor eindoordeel. Een
royement wordt uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten,
reglementen (waaronder dit beleid met gedragsregels) en/of besluiten van organen van de
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig
blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in
kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen één maand schriftelijk beroep mogelijk bij de
Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene
geschorst. Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van de
overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en
strafoplegging bij molestaties. De commissie zorg en ondersteuning beoordeelt in haar advies (en
ook het bestuur in zijn besluit) een situatie op en/of rond het veld niet los van de KNVB reglementen
en rapportages. Toegekende straffen van KNVB worden als voldoende gedragscorrectief beschouwd.
In bijzondere situaties zal het bestuur, na een daartoe uitgebracht advies van de commissie zorg en
ondersteuning, additionele sancties opleggen. Om de gedragsregels te kunnen handhaven is het
nodig dat iedereen weet wat hem of haar te wachten staat als de regels toch overtreden worden.
Sportclub Silvolde hoopt oprecht dat maatregelen niet toegepast hoeven te worden. Wij hopen dat
het in het leven roepen van een commissie aanzet tot nadenken en dat hierdoor minder maatregelen
nodig zijn. Tevens sporen wij iedereen aan tot sociale controle. Sportclub Silvolde vindt dat zowel
spelers, leiders, trainers, coördinatoren, bestuursleden én ouders een verantwoordelijkheid hierin
hebben.
Bericht/mededeling
Bij een vergrijp krijgt de overtreder zowel schriftelijk als mondeling bericht. Indien het een
jeugdspeler betreft worden de ouders/verzorgers ingelicht. Ook wordt de trainer en/of leider van het
team van de betreffende speler op de hoogte gebracht; senioren krijgen bericht van het bestuur.
Jeugdleden krijgen bericht van het jeugdbestuur.
Bezwaar/beroep
Er is geen bezwaar mogelijk. Alleen in geval van een royement kan beroep worden aangetekend bij
het bestuur.
Kosten
De kosten die voortvloeien uit begane excessen zijn voor rekening van de veroorzaker. Wij hanteren
een lik-op-stukbeleid. Ernstige misdragingen worden gemeld bij de politie.

