SC BEMMEL
Gedragsregels

Sportiviteit en respect

Voorwoord
Het bestuur van SC Bemmel wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed
mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de
belangrijkste elementen. Tegelijkertijd streeft het na om zowel teams als individuele spelers
op het hoogst haalbare niveau aan de competitie te laten deelnemen, die zowel uitdaging
als mogelijkheden biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst
haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het
verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat SC Bemmel een vereniging is om trots op
te zijn en te blijven.
Normen en waarden zijn daarbij belangrijk. SC Bemmel wil actief werken aan de
bewustwording van deze normen en waarden bij spelers, begeleiders, trainers,
ouders/verzorgers en anderen die betrokken zijn bij alle clubactiviteiten.
SC Bemmel moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met
plezier en voldoening kunnen voetballen.
Om deze visie van SC Bemmel verder uit te dragen heeft het bestuur een aantal
vrijwilligers gevraagd om een gedragscommissie te gaan vormen. Middels een beleidsplan
heeft de gedragscommissie een aanpak geformuleerd waarbij de wensen van het bestuur,
de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoefte aan duidelijkheid in omgangsvormen,
waar iedereen zich op kan beroepen en zich gesteund voelt, zijn verwerkt.
Vanuit dit beleidsplan zijn de gewenste omgangsvormen vertaald naar gedragsregels die in
dit boekje terug zijn te vinden.
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Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer, leider of vrijwilliger bij SC Bemmel wil werken,
moet van de gedragsregels op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de
ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragsregels.
De gedragsregels moeten door iedereen bij SC Bemmel worden uitgedragen en nageleefd. We
moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Bij overtreding van deze regels kunnen sancties
volgen.
Goede omgangsnormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.
Algemene uitgangspunten
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder
samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
 We sporten met elkaar, dus ook samen met de tegenstander.
 We behandelen alle deelnemers in de voetbalsport gelijkwaardig.
 We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief lijken te zijn.
 We hebben respect voor onszelf, onze teamgenoten en onze tegenstander.
 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en voor zijn beslissingen.
 We beïnvloeden de scheidsrechters, tegenstanders en medespelers niet met onbehoorlijke
taal of agressieve gebaren en woorden.
 We gebruiken geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld.
 De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 We feliciteren de tegenstander met het behaalde succes als we zelf verliezer zijn.
 Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 We spreken elkaar aan op wan- of onsportief gedrag.
 We zijn zuinig op onze spullen en op die van een ander.
 Afspraak is afspraak!
 We geven het goede voorbeeld.
 We respecteren het werk van alle mensen die er voor zorgen dat er in de voetbalsport
mogelijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden te spelen.
Het bestuur van SC Bemmel staat volledig achter het KNVB-beleid inzake Sportiviteit en Respect en
heeft dan ook besloten om bij het aantreffen en signaleren van excessen binnen onze vereniging op
te treden (door de gedragscommissie) en passende straffen op te leggen (door het bestuur) los van
of vooruitlopend op maatregelen van de KNVB.
Ernstige afwijkingen (of eventuele klachten), die niet op het wedstrijdformulier worden vermeld,
dienen te worden gemeld aan het bestuur of de wedstrijdsecretaris. Eerste aanspreekpunt bij
thuiswedstrijden in deze is de dienstdoende gastouder. In alle andere gevallen dienen leiders,
trainers, clubscheidsrechters, vrijwilligers, (ouders/verzorgers van) leden de incidenten binnen 24 uur
per mail te melden aan: meldpunt@sportclubbemmel.nl.
Het bestuur bepaalt of een eventuele klacht door de gedragscommissie dient te worden onderzocht.
De gedragscommissie voert de interne en externe (KNVB) correspondentie betreffende het incident.
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Gedragsregels op en rond het sportcomplex
“Sportpark Ressen”
Het sportcomplex is van ons allemaal. Laten we er zuinig op zijn en zorgen dat het netjes
blijft!
Op basis van de uitgangspunten dat we zuinig zijn op onze spullen en op die van een ander,
we het goede voorbeeld geven en respect hebben voor het werk van alle mensen die er
voor zorgen dat er in de voetbalsport mogelijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden
te spelen, moet je dus denken aan de volgende punten:
 We ruimen onze eigen rommel op.
 We nemen géén glas- en aardewerk mee naar buiten. Alleen plastic/kartonnen
bekers zijn buiten de kantine en het afgeschermde terras toegestaan.
 We trekken voetbalschoenen buiten of in de hal uit, we mogen ze niet aanhouden
in de kantine.
Verder geldt op Sportpark Ressen:
 We blijven achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd (als we niet zelf
spelen of coachen).
 Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling
geplaatst.
 Het parkeerterrein is een openbare weg, houdt rekening met de daar geldende
verkeersregels.
 We parkeren onze auto’s op het daarvoor bedoelde parkeerterrein, in de
parkeervakken (voor invaliden zijn speciale parkeervakken gereserveerd).
 We houden de toegang(en) naar de velden vrij, in het belang van de veiligheid
(hulpdiensten).
 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag (zoals seksuele intimidatie,
vloeken, spelen om geld) vertonen worden door de dienstdoende vrijwilliger van
het sportcomplex verwijderd. In voorkomende gevallen zal het personeel/
vrijwilliger zich gesteund weten door aanwezige (bestuurs)leden.

Gedragsregels SC Bemmel_versie I

Pagina 3 van 10

Internet en Social Media
In toenemende mate wordt door (ouders van) leden gebruik gemaakt van internet en social
media om ervaringen te delen. Soms gaat dit gepaard met foto’s. Dit is helemaal geweldig,
maar er moet wel op een paar zaken gelet worden:
 We hanteren geen ongepast taalgebruik. Ongenoegen mag geuit worden, maar in
gepaste bewoordingen.
 We maken de naam “ SC Bemmel” niet ten schande.
 We beledigen geen tegenstanders, toeschouwers of scheidsrechters.
 We gebruiken het SC Bemmel-logo niet, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor
is gegeven (foto’s met het SC Bemmel-logo op shirts, sokken en tassen zijn wel
toegestaan).

Alcohol, tabak en drugs
Sportclub Bemmel en pachter ESTHO houden zich aan de wettelijke kaders. Zo geldt:
 Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate
en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik
van alcohol en tabak in het bijzijn van de jeugd een slecht voorbeeld is voor de
kinderen.
 Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en op de velden.
 Er worden geen alcoholische dranken verkocht (of aangeboden) aan kinderen onder
de 18 jaar.
 Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportpark is niet toegestaan en zal direct
leiden tot een veld/complex verbod.
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Gedragsregels voor de bestuurders
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de bestuurders van toepassing.
Uitgaande van het gegeven dat we sporten met elkaar, dus ook samen met de tegenstander,
alle deelnemers gelijkwaardig en met respect behandelen, geldt:
 We dragen zorg voor het creëren en onderhouden van de plezierige omgeving.
 We brengen structuur aan door het hanteren, onderhouden en communiceren van
duidelijke gedragsregels.
 We hebben zorg voor de gezondheid van onze leden.
 We nodigen alle leden uit voor de algemene ledenvergadering. Van de minderjarige
spelers worden de ouders uitgenodigd, zodat alle betrokkenen een kans hebben om
bij de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn.
 We geven tijdens vergaderingen iedereen een gelijke kans om zijn/haar mening te
uiten en nemen iedereen serieus.
 We corrigeren alle spelers, ouders, trainers, begeleiders en coaches wanneer zij
ongeoorloofd gedrag vertonen.
 We belonen spelers, trainers, coaches, ouders en begeleiders, die constant sportief
gedrag laten zien
.

Gedragsregels voor de overige vrijwilligers
Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in
het slagen van de gedragsregels. Onder het motto afspraak is afspraak, geven vrijwilligers
natuurlijk het goede voorbeeld:






We zien er op toe dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes
en schoon worden achtergelaten.
We nemen bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragsregels e.d.
contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet
mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
We fungeren als voorbeeld en gedragen ons te allen tijde sportief.
We maken geen verbale of non-verbale beledigingen naar anderen en kwetsen
niemand opzettelijk.
We hebben respect voor anderen en zijn zuinig op kleding en materialen.
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Gedragsregels voor de spelers
De spelers zijn als de leden van SC Bemmel de kern van de voetbalvereniging. Voor hen
gelden vooral de uitgangspunten dat we ons altijd sportief gedragen, (ook als anderen
minder sportief lijken te zijn), respect hebben voor onszelf, onze teamgenoten en –
begeleiding, onze tegenstander, de scheidsrechter(s) en ook voor het publiek!
 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en voor zijn beslissingen.
 We beïnvloeden de scheidsrechters, tegenstanders en medespelers niet met
onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 We gebruiken geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld bij voetballen.
 We accepteren de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al
zijn we het daar niet mee eens.
 De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 We feliciteren de tegenstander met het behaalde succes als we zelf verliezer zijn.
 Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 We spreken elkaar aan op wan- of onsportief gedrag.
 We tonen teamgeest, helpen en steunen medespelers in en om het veld.
 We nemen in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden maar melden ons
tijdig af bij trainer of leider als dat niet kan.
 Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan
bepaalt een trainer of leider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag
voetballen.
 We zijn bij de training minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig en wachten
buiten het veld.
 We zijn voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 We spelen volgens de geldende KNVB-regels.
 We gebruiken geen alcohol en roken niet tijdens de wedstrijd/ training.
 We vertonen geen aanstootgevend of agressief gedrag en plegen geen ongewenste
intimiteiten.
 We zijn zuinig op alle (trainings)materialen die we mogen gebruiken (bijv. kleding
die ter beschikking zijn gesteld), dus ook op de velden en kleedkamers.
 We blijven van de spullen van een ander af.
 We kloppen vuile schoenen buiten uit en maken ze schoon voor we de kleedkamer
of kantine in gaan.
 We douchen na iedere training en wedstrijd.
 We luisteren naar de trainer en de leider.
 We helpen desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 We melden aan de trainer, leider of vertegenwoordiger van de verenging als iets
kapot is gegaan.
 We laten geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geven deze in
bewaring bij de trainer of leider.
 We helpen desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
 We tonen discipline en verantwoordelijkheidsgevoel (junioren en senioren).
 We fotograferen en filmen niet in de kleedruimte.
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Gedragsregels voor de leiders
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing. Hij of zij
heeft een voorbeeldfunctie voor het team en dienen kinderen waar nodig op ongepast
gedrag te corrigeren. Het bestuur en zijn gedragscommissie staan achter jullie!
 We tonen waardering bij gewenst gedrag tijdens wedstrijden.
 We hebben respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters
en tegenstanders.
 We zijn redelijk in onze eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het
enthousiasme van (jeugdige) spelers.
 We vermijden dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede
spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 We maken de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd
verliezen.
 We wisselen een speler preventief indien hij in een wedstrijd dreigt te ontsporen.
 We volgen het advies op van een arts of ouder bij het bepalen of een geblesseerde
speler wel of niet kan spelen.
 We zijn op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 We melden het team aan bij de gastouder / wedstrijdsecretariaat.
 We verzorgen in overleg met de trainer de opstelling en coachen van het team
tijdens de wedstrijden.
 We zorgen voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 We gebruiken geen alcohol en roken niet tijdens het begeleiden van een team.
 We ruimen de doelen op (of organiseren dit) als er geen wedstrijd meer na ons
wordt gespeeld (E en F pupillen).
 We zien er op toe dat spelers de kleedkamers opruimen zowel bij uit- als
thuiswedstrijden.
 We bezoeken (indien mogelijk) de trainingen van ons team.
 We nemen deel aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere
overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 We zorgen bij afgelastingen of wijzigingen van een wedstrijd voor tijdige
kennisgeving aan de spelers.
 We rapporteren wangedrag of andere problemen aan de dienstdoende vrijwilliger.
Bij wangedrag van de pupillen en junioren worden tevens de ouders/verzorgers
ingelicht.
 We zonderen ons nooit af met één speler.
 We fotograferen en filmen niet in de kleedruimte.
 We vertonen geen aanstootgevend of agressief gedrag en plegen geen ongewenste
intimiteiten.
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Gedragsregels voor de trainers
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.



















We hebben een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeren kinderen op
ongepast gedrag.
We hebben respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters
en tegenstanders.
We zien er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
We creëren een omgeving en sfeer waarin de spelers zich veilig voelen en zich
kunnen ontplooien.
We brengen spelers spelregels, inzicht en passie bij voor het spel.
We tonen waardering bij gewenst gedrag tijdens trainingen.
We zijn redelijk in onze eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het
enthousiasme van (jeugdige) spelers.
We zijn verantwoordelijk voor het netjes gebruiken van de trainingsmaterialen
(ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.)
We zorgen dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
We gebruiken geen alcohol en roken tijdens het trainen van een team.
We zorgen na de training voor het schoonmaken van de kleedkamer.
We nemen deel aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere
overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
We zorgen bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan
de spelers.
We rapporteren wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende
coördinator pupillen/junioren (selectieteams) of wedstrijdsecretaris (niet-selectie
teams). Bij wangedrag van de pupillen en junioren worden tevens de
ouders/verzorgers ingelicht.
We zonderen ons nooit af met één speler.
We fotograferen en filmen niet in de kleedruimte.
We vertonen geen aanstootgevend of agressief gedrag en plegen geen ongewenste
intimiteiten.
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Gedragsregels voor ouders/verzorgers van de jeugdleden
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
 We zijn een goede supporter en geven het goede voorbeeld door respect te hebben
voor iedereen op en om het veld (zowel tijdens de training als de wedstrijd).
 We blijven tijdens de wedstrijd achter de hekken of reclameborden en/of buiten de
lijnen van het veld.
 We moedigen de spelers positief aan, maar geven geen technische en tactische
aanwijzingen (dit doen de trainers en leiders).
 We helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 We helpen onze zoon/dochter bij het aankleden (indien ze dit nog niet zelfstandig
kunnen).
 We helpen onze zoon/dochter op tijd aanwezig te zijn voor een training of een
wedstrijd.
 We zien er op toe dat onze zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of
een wedstrijd.
 Kritiek, op en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden
gemeld bij de dienstdoende gastouder/wedstrijdsecretariaat, de desbetreffende
leeftijdscoördinator, de gedragscommissie of een bestuurslid.
 We fotograferen en filmen niet in de kleedruimte.

De meest recente versie van deze gedragsregels kunt u terugvinden op de website van
sportclub Bemmel (http://www.sportclubbemmel.nl/gedragscode)
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Notities
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