
                                                                                                                         
 

Normen en waarden                                                                                     
Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en 
verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen 
hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief, 
zonder dat de prestaties daaronder hoeven te lijden. Noem het maar onze 
algemene reglementen alsmede de te hanteren gedragsregels en onze normen 
& waarden.  
 

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: 

 Respect voor iedereen op en om het veld, ongeacht zijn/haar culturele achtergrond en 

geloofsovertuiging. Ga met mensen om zoals u wilt dat ze ook met u omgaan. Dit 

betekent dit dat er geen onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld toegelaten 

wordt. 

 De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.  

 Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers. 

 De speler is er voor het team en het team is er voor de speler.  

 Aandacht en zorg voor de accommodatie en het materiaal van v.v. Rijsbergen.  

 Alle leden checken regelmatig de website www.vvrijsbergen.nl op actuele informatie. 

Leden zorgen er voor dat zij bekend zijn met mededelingen op de website.  

 Gebruik van drugs past niet binnen de (voetbal)sport en wordt derhalve niet 

getolereerd. Vaststelling van druggebruik zal leiden tot royering uit de vereniging.  

Het bestuur van v.v. Rijsbergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       
        

 

 

Normen en waarden 

Regels voor het sportpark 

 Kom zoveel mogelijk op de fiets en plaats de fietsen fatsoenlijk in fietsenrek.  

 Auto’s alleen in parkeervakken.  

 Afval in de afvalbakken.  

 Kleedkamers netjes achterlaten.  

o Roken in de kleekamers is niet toegestaan  

o Gebruik van mobiele telefoon in kleedkamer is niet toegestaan  

o Nuttigen van zelf meegebrachte drank in de kleedkamer is niet toegestaan 

 Rookverbod binnen alle gebouwen. 

 Materiaal terug op de daarvoor bestemde plaatsen.  

 Honden en andere huisdieren blijven te allen tijde buiten de hekken van de velden.  

 Kosten moedwillig aangebracht schade worden verhaald op speler of team.  

 Geen voetbalschoenen en (voetbal)tassen in de kantine.  

 Niet klimmen in netten, en lopen op stoelen van de tribune.  

 Volg de instructies op van de commissies die verantwoordelijk zijn voor de indeling 

van kleedlokalen en velden.  

 Geen alcoholgebruik vóór 12.00 uur. 

Het bestuur van v.v. Rijsbergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                           
   

 

 

Normen en waarden 

Gedragsregels voor de speler 
 
 

 Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden, is op tijd aanwezig en meldt zich bij 

afwezigheid tijdig af. De leiders en trainers zullen hierover per team nadere afspraken 

maken. Komt een speler niet naar de training of wedstrijd zonder tijdig af te melden 

dan bepaalt een trainer en/of leider of de speler al dan niet de volgende wedstrijd kan 

voetballen of een extra reservebeurt krijgt.  

 Draagt tijdens wedstrijden het tenue van v.v. Rijsbergen. 

 Vertoont teamgeest.  

 Heeft respect voor tegenstander, leider, trainer, scheidsrechter en publiek. 

 Vertoont sportief gedrag. Natuurlijk mag er best fysiek worden gespeeld, maar wel 
binnen de geldende spelregels van de KNVB. Bewuste en harde overtredingen, 
natrappen, spugen, schelden etc. zullen niet worden getolereerd. De leiders en 
trainers zullen dit ook uitdragen en indien noodzakelijk corrigerend optreden.  

 Schudt zijn tegenstander voor en na de wedstrijd de hand. Onthoud zich daarbij van 

grof of onsportief taalgebruik.  

 Accepteert beslissingen van (assistent) scheidsrechter, ook al is hij/zij het daar niet 

mee eens. 

 Is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken, dus ook op velden en 

kleedkamers. 

 Maakt zijn/haar schoenen schoon voordat hij/zij daarmee de kleedkamer of andere 

ruimtes betreed.  

 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer maar geeft ze aan de leider.  

 Laat de kleedkamer schoon achter.  

 Komt niet in andere kleedkamers dan de toegewezen kleedkamer.  

 Wordt aangemoedigd om direct na de trainingen en wedstrijden te douchen.  

 Helpt desgevraagd mee met opruimen van kleedkamer en materialen.  

 Het bestuur van v.v.Rijsbergen houd zich het recht voor, sancties op te leggen tegen 
leden die zich niet houden aan de regels van normen en waarden.  

 

Het bestuur van v.v. Rijsbergen 

 



 

 

                                                                                                                                              

 

 

Normen en waarden 

Taken en gedragsregels voor de trainer: 
 
 

 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team, gedraagt zich altijd sportief, heeft respect 

voor spelers, ouders, scheidsrechter en tegenstander.  

 Is verantwoordelijk voor de voetbaltechnische invulling van het voetbal (brengt het 

kind techniek, tactiek, spelinzicht en teamspirit bij).  

 Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen ed).  

 zorgt ervoor dat de ruimtes (kleedkamers) na afloop van de training netjes en schoon 

worden achtergelaten.  

 Zorgt ervoor dat er zuinig wordt omgegaan met het materiaal en de velden en dat het 

veld op tijd beschikbaar is voor teams na jullie.  

 Brengt spelers passie en plezier bij in het spel.  

 Bepaalt in samenspraak met de leider de opstelling.  

 Heeft zorg voor de sfeer in het team en grijpt indien nodig in, bijvoorbeeld door het 

aanspreken van de ouders bij wangedrag van een speler.  

 Neemt deel aan trainersbijeenkomsten van de club.  

Het bestuur van v.v. Rijsbergen 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                    

Normen en waarden 

Taken en gedragsregels voor de leider 

 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team, gedraagt zich altijd sportief, heeft respect 

voor spelers, ouders, scheidsrechter en tegenstander.  

 Heeft zorg voor de materialen.  

 Draagt i.o.m. de trainers zorg voor de communicatie richting spelers en ouders ten 

aanzien van wedstrijden (bv vertrektijden, afgelastingen, wijzigingen).  

 Heeft zorg voor de sfeer in het team en grijpt indien nodig in, bijvoorbeeld door het 

aanspreken van de ouders bij wangedrag van een speler.  

 Is op tijd aanwezig voor de wedstrijden en vangt de spelers van het team op.  

 Ontvangt de tegenpartij en de scheidsrechter (indien van toepassing).  

 Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en de coaching tijdens de wedstrijden.  

 Zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis. Verlaat dus als laatste de 

kleedkamer. Zorgt ervoor dat spelers alleen in de toegewezen kleedkamer komen.  

 Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (ballen, waterzak, eventueel kleding).  

 Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer naar uitwedstrijden.  

 Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier (vanaf de D-

pupillen)  

 Neemt deel aan leidersvergaderingen van de club.  

 Zorgt - indien van toepassing - voor ranja in de rust, ook voor de tegenpartij.  

 Fungeert als (assistent) scheidsrechter, indien noodzakelijk.  

 

 Regels gebruik kleedkamer meisjesteam/damesteam. 
 1. Alleen spelers van een meisjesteam/damesteam worden toegelaten in de kleedkamer. 

 2. Er is bij alle activiteiten altijd een vrouwelijke leidster in de kleedkamer aanwezig 

tot alle meisjes het kleedlokaal hebben verlaten. Is er geen vrouwelijke leidster dan 

wordt één van de moeders gevraagd om in de kleedkamer aanwezig te zijn en blijven 

tot alle meisjes de kleedkamer hebben verlaten. 

 3. Mannelijke leiders zijn uitsluitend, na daartoe te zijn uitgenodigd door de 

vrouwelijke leidster, welkom in de kleedkamer nadat alle meisjes geheel zijn 

omgekleed in training- en/of wedstrijdkleding (dus pas na de warming-up en in de rust 

maar niet na de wedstrijd). 

 5. Mannelijke leiders bevinden zich nooit alleen met meisjes in de kleedkamer. Er is 

altijd een vrouwelijke leidster (of moeder) bij (zie ook punt 2). 

 6. Moet er een meisje bijvoorbeeld een shirtje wisselen dan wordt de mannelijke leider 

vriendelijk verzocht de kleedkamer even te verlaten. 



 7. Alle telefoons (moeten zijn uitgeschakeld) worden ingeleverd bij de vrouwelijke 

leidster waardoor bijvoorbeeld het maken van eventuele ongewenste foto’s wordt 

voorkomen. 

Het bestuur van v.v. Rijsbergen 

                                                                                                                                                   

 

Normen en waarden 

Gedragsregels voor de ouder(s)/verzorger(s): 
 

 Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor 

iedereen op en om het veld.  

 Blijft tijdens een wedstrijd achter de hekken/buiten de lijnen en komt niet in de 

kleedkamer voor of na de wedstrijd of tijdens de rust (m.u.v. Mini-pupillen, want die 

hebben ouders nog vaak nodig voor het omkleden).  

 Heeft aandacht en zorg voor de accommodatie en het materiaal en spreekt kinderen en 

anderen erop aan. (bijv. als de doelnetten worden gebruikt als “klimrek”)  

 Laat het coachen van het team over aan trainer en leider. Aanmoedigen mag, 

schreeuwen niet.  

 Moedigt de spelers positief aan, maar geeft geen technische en tactische aanwijzingen. 

Houd zich dus ook afzijdig van de begeleiding van het team door trainer of leider.  

 Vertoont sportief gedrag en onthoudt zich van commentaar op beslissingen van de 

scheidsrechter. Besef dat commentaar op de scheidsrechter de sfeer tijdens en na de 

wedstrijd behoorlijk kan beïnvloeden. De scheidsrechter fluit vaak net zo goed als de 

spelers spelen !  

 Steun het kind bij tegenslag (verloren wedstrijd, blessures). 

 Zorgt ervoor dat het kind op tijd aanwezig is.  

 Zorgt ervoor dat het kind zich tijdig afmeldt.  

 Helpt bij vervoer van het team naar een uitwedstrijd.  

 Draait mee in het was schema van de kleding zoals dat de door de leider of trainer is 

opgesteld (indien van toepassing).  

 Draagt zorg voor een tijdige betaling van de contributie verplichtingen  

Het bestuur van v.v. Rijsbergen 

 

 

 


