
Gedragsregels s.v. Huizen 
s.v. Huizen wil een vereniging zijn waar iedereen in een (sociaal en fysiek) veilige omgeving 

kan voetballen en verblijven. Om dit te kunnen realiseren heeft zij de volgende 

gedragsregels opgesteld.  

Gedragsregels omgang trainers / coaches / begeleiders/verzorgers jegens spelers t/m 

17 jaar  

De omgang tussen trainers, coaches, begeleiders, verzorgers en sporters laat zich niet tot in 

detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, 

correctie of hulp of in een onveilige situatie. Toch verdient het de aanbeveling om 

uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen 

geoorloofd en ongewenst gedrag van trainers / coaches / begeleiders en verzorgers in 

concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel is om alle betrokken personen te 

beschermen en het publieke vertrouwen in de vereniging en het voetbal in het algemeen te 

herstellen c.q. te behouden. Daarom heeft s.v. Huizen beschreven hoe een prettige en 

veilige sportomgeving eruit moet zien. 

 

Het bestuur van s.v. Huizen stelt dat alle trainers, coaches, begeleiders en verzorgers 

(verder te noemen begeleider) hiervan kennis moeten hebben genomen en e.e.a. ook 

onderschrijven. Bij het contract van de trainers worden de gedragsregels als bijlage 

opgenomen en paraferen deze. Coaches, begeleiders en verzorgers ondertekenen een 

vrijwilligersverklaring, waarin wordt verwezen naar de gedragsregels.  

 

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft daartoe 

gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke 

sportbonden onderschreven, zo ook de KNVB. s.v. Huizen  neemt deze regels onverkort 

over in de gedragsregels. 

De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie sporter/pupil en 

begeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van beiden in 

concrete situaties. Hieronder vind je de elf gedragsregels. 

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 

veilig voelt. 

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

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

voor het gezamenlijk gestelde doel. 

• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 

tegenover de sporter. 

• 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. 

• 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. 

• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 



• De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 

omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 

kleedkamer of de hotelkamer. 

• De begeleider heeft de plicht 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. 

• 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. 

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

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

regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 

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

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 

 

Algemene gedragsregels  

Bestuur- en kaderleden  

Van bestuurs- en kaderleden wordt verwacht in alle (ook niet bestuurlijke) situaties een 

voorbeeld te zijn voor anderen. Zij brengen de te hanteren gedragsregels ten uitvoer.  

 

Begeleiders (trainers/coaches en leiders)  

Van begeleiders wordt verwacht in alle situaties een voorbeeld te zijn voor anderen. De 

begeleider brengt de te hanteren gedragsregels ten uitvoer. 

hij/zij 

• draagt de verantwoording voor het gedrag van het team op het sportcomplex. Dit 

begint bij het verzamelen voor de uit- of thuiswedstrijd;  

• nuttigt geen alcohol voor, tijdens en na de wedstrijd/training tot afscheid is genomen 

van de spelers.  

• draagt de verantwoording tijdens de wedstrijd/training;  

• geeft de training en/of begeleidt de wedstrijd op een wijze welke aansluit bij het 

voetbaltechnische beleidsplan  

• draagt de verantwoording na de wedstrijd/training voor het netjes achterlaten van de 

kleedkamer bij de s.v. Huizen én bij andere verenigingen;  

• werkt conform de vastgestelde gedragsregels ten aanzien van de spelers; 

• is verantwoordelijk voor de beschikbaar materialen van het team;  

• leegt het voor hem/haar relevante postvak in het wedstrijdsecretariaat.  

• Is respectvol richting scheidsrechter 

• Blijft rustig en hanteert altijd een fatsoenlijk taalgebruik  

• Treedt zo nodig corrigerend op richting spelers of toeschouwers van het eigen team 

• Meldt calamiteiten bij het jeugd- of hoofdbestuur 

 

 



Verenigingsscheidsrechter  

• houdt zich aan de KNVB reglementen;  

• fluit onpartijdig en objectief 

• Blijft rustig en hanteert altijd een fatsoenlijk taalgebruik  

• Meldt elke vorm van wangedrag bij ons wedstrijdsecretariaat 

 

Speler  

• houdt zich aan de afgesproken (gedrags-) regels;  

• geeft de tegenstander na afloop van de wedstrijd een hand.  

• toont zich bereid om met een ander team van s.v. Huizen mee te spelen als er een 

tekort aan spelers is in dat team; 

• luistert naar zijn/haar trainer/coach/leider.  

• Gaat zorgvuldig om met materialen, kleding, kleedkamers, douches, etc. 

• Voorkomt vernielingen en laat geen zwerfvuil achter. 

• Toont respect naar de scheidsrechter. Bij het niet eens zijn met een beslissing van de 

scheidsrechter gaat de coach of aanvoerder in gesprek met de scheidsrechter. 

• Elke vorm van wangedrag tijdens training of wedstrijden wordt direct gemeld bij het 

wedstrijdsecretariaat of het jeugdbestuur. Ook bij uitwedstrijden.  

• Spreekt medespelers aan op ongewenst gedrag of meldt dit bij zijn/haar begeleider. 

 

 

Ouder/verzorger/ toeschouwer 

• Levert een positieve bijdrage langs de lijn door positief aan te moedigen.  

• Bemoeit zich niet met het spel en de tactiek. De speler krijgt aanwijzingen van 

zijn/haar coach.  

• Voorkomt vernielingen en laat geen zwerfvuil achter. 

• Toont respect naar trainer/coach, leider, scheidsrechter en andere toeschouwers 

 

Vrijwilliger 

Van vrijwilligers wordt verwacht in alle situaties een voorbeeld te zijn voor anderen en zich te 

houden aan afspraken die gelden bij de uitvoering van zijn/haar taak of activiteit.  

 

Voor iedereen geldt: 

• Houd je aan afspraken en regels.  

• Toon respect naar de vrijwilligers van onze vereniging. 

• Houdt rekening met anderen. Iedereen is anders en dat mag, zolang je elkaar 

respecteert en anderen niet tot last bent. 

• Als je ergens ontevreden over bent, zeg het dan. Dan kan de vereniging er iets aan 

doen. Als het niet gemeld wordt, kan er ook niet gehandeld worden. 

• Als je een idee hebt, geef het door. Samen maken we de vereniging leuk. 

• Lever een bijdrage aan het vele vrijwilligerswerk dat gedaan moet worden binnen de 

vereniging. Samen houden we daarmee de contributie betaalbaar en het werk 

uitvoerbaar.  


