
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

U, Jij en ik; Samen zijn wij Terheijden 
 

Hoe bereiken en behouden we dat? 
 
 
 

Normen en Waarden 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terheijden, november 2017. 
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Normen en waarden Sportvereniging Voetbal Terheijden 
 

 
Inleiding 

 
Sportvereniging Voetbal Terheijden is een voetbalvereniging waarbij iedereen welkom is. Wij streven 

ernaar om een actieve, bruisende en sportieve vereniging te zijn waarbinnen iedereen zich veilig kan 

voelen,  zich op een eigen niveau kan ontwikkelen en een plezierige  tijd doormaakt. 

 
Voetbal is een sportief gebeuren maar heeft ook zeker een sociale functie. Hoe gaan we met elkaar 

om? Hoe gedragen wij ons? 

“Zonder respect geen voetbal” is een slogan die bij ons zeer van toepassing is. Wij zijn van mening 

dat respect de basis vormt van sportieve en sociale activiteiten die binnen onze vereniging 

plaatsvinden. 

 
“U, jij en ik, samen zijn wij Terheijden!” Deze slogan impliceert dat iedere betrokkene bij de voetbal, 

van speler tot toeschouwer, van leider tot bestuur, bijdraagt aan de vormgeving cq verloop van de 

activiteiten op het  terrein van de club en dat dus van iedereen verwacht wordt dat hij/zij zich, 

binnen de verenigingsactiviteiten, houdt aan de opgestelde regels, gemaakte afspraken en aan de 

normen en waarden die in dit beleidsstuk zijn opgenomen. 

 
Elke vereniging krijgt te maken met overtreding van regels, het niet nakomen van afspraken, of met 

ongewenst gedrag. Ook onze vereniging. Sommige overtredingen of misdragingen kunnen van dien 

aard zijn dat sancties moeten worden opgelegd. In dit beleidsstuk is daarom ook opgenomen wie het 

aanspreekpunt is voor eventuele meldingen en wie verantwoordelijk is voor het nakomen van de 

afspraken. 

 
Laten we hopen dat door sportief en respectvol gedrag deze sancties niet opgelegd hoeven te 

worden! U, jij en ik, samen dragen wij hiervoor de verantwoordelijkheid en samen kunnen wij daar 

aan bijdragen! 
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Uitgangspunten 

 
Opgestelde regels, gemaakte of te maken afspraken, gedrag volgens de algemeen aanvaarde normen 

en waarden, dit alles is gebaseerd op een aantal voor de vereniging belangrijke uitgangspunten: 

 
- Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat 

 
- Iedereen is welkom 

 
- Wij tonen waardering en respect voor de scheidsrechter en alle andere aanwezigen 

 
- Wij laten iedereen in zijn/haar eigen waarde 

 
- Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen. 

 
- Als er problemen zijn, dan maken wij daar melding van. 
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Wat verwachten wij t.a.v. sportiviteit en respect van alle betrokkenen? 

 
Van sporters / spelers wordt verwacht dat zij: 

• Sportief gedrag vertonen 

• Handen schudden aan tegenstanders bij begin en einde van de wedstrijd, ook de 

wisselspelers 

• Beslissingen van scheidsrechter en grensrechters respecteren 

• De scheidsrechter bedanken voor het leiden van de wedstrijd 

• Elkaar positief coachen 

• Zorgvuldig omgaan met de materialen en accommodatie 

 
Wanneer één van bovenstaande regels niet wordt nagekomen, volgt er een sanctie. De 

trainer/leider is de eerstverantwoordelijke hiervoor. Er zal in ieder geval altijd een gesprek met 

de trainer/leider volgen. Daarnaast zal: 

o Bij verbaal geweld (of ander ongewenst gedrag) jegens medespeler of scheids- of 

grensrechter de  speler worden gewisseld 

o Bij fysiek geweld (of ander onacceptabel gedrag): gewisseld worden, afhankelijk van 

ernst mogelijk gevolgd door schorsing voor (on)bepaalde tijd. 

o De trainer/leider melding maken bij de wedstrijd coördinator 

o De wedstrijd coördinator de overtreding vastleggen in  een logboek. 

o Bij herhaling een gesprek volgen met jeugd- cq seniorencommissie, 

o Een opgelegde sanctie altijd in overleg met jeugd- cq seniorencommissie worden 

opgelegd 

o Bij ernstige incidenten, direct de voorzitter op de hoogte worden gebracht. 

 
• Bij ongenoegen over handelwijze trainer/leider dit uitspreken met desbetreffende, en 

wanneer dit niet tot gewenst resultaat leidt melding maken bij de jeugd- cq 

seniorencommissie. Het bestuur kan worden benaderd indien voorgaande stappen niet tot 

tevredenheid zijn afgehandeld. 

 
Van trainers en leiders wordt verwacht dat zij 

• voorbeeldgedrag vertonen 

• iedere speler gelijke kansen geven 

• positieve feedback geven 

• contact leggen met tegenstanders 

• zich houden aan afspraken omtrent niet nakomen van regels tijdens de wedstrijd, zoals 

hierboven beschreven. 

• Supporters/toeschouwers aanspreken wanneer deze zich negatief uitlaten over spelers of 

beslissingen van scheidsrechter/grensrechter. 

• De trainer/leider van de tegenpartij aanspreken indien wangedrag bij de tegenpartij wordt 

geconstateerd 

• Eventuele door henzelf opgelegde straffen noteren in het logboek. 
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Van de jeugd- en seniorencommissie verwachten wij: 

• Een regelmatig (wekelijks) inzien van in het logboek 

• Acties in de vorm van minimaal een gesprek wanneer een speler regelmatig in het 

logboek voorkomt 

• Bij meldingen van leden over ongenoegen handelwijze trainer/leider, maatregelen in 

de vorm van minimaal een gesprek met betreffende trainer/leider 

• Bij herhaaldelijke klachten over eenzelfde trainer/leider:  bestuur verwittigen 

 
Van supporters/toeschouwers wordt verwacht dat zij: 

• Positief aanmoedigen 

• Aanmoedigen voor het gehele team, niet alleen een specifieke speler 

• Te allen tijde de beslissing van scheidsrechter en grensrechter respecteren 

 
Wanneer supporters/toeschouwers zich negatief uitlaten over of naar spelers of scheids- 

of grensrechter, zullen zij worden aangesproken door de trainer/leider. Bij herhaling 

volgt een gesprek met het bestuur en kan niet toelaten tot het sportcomplex een 

mogelijk gevolg zijn. 

 
Van de wedstrijd coördinator wordt verwacht dat hij: 

• Meldingen van overtreding regels, ingebracht door trainer/leider, gedetailleerd 

noteren in het logboek en op het meldingsformulier 

• (Door de scheidsrechter) gegeven gele en rode kaarten met vermelding van reden 

gedetailleerd noteert in het logboek, zowel van de kaarten gegeven in KNVB verband, 

als daarbuiten. 

 
Van het bestuur wordt verwacht dat zij: 

• Het goede voorbeeld geeft 

• Zich wekelijks op de hoogte stelt van meldingen in het logboek 

• Actie onderneemt wanneer het gemelde in het logboek daartoe aanleiding geeft 

• Het principe van hoor en wederhoor toepast 

• Maatregelen treft wanneer zij wordt benaderd door leden die eerdere stappen al 

hebben doorlopen maar niet naar tevredenheid zijn gehoord 

• Maatregelen treft wanneer zij wordt benaderd door jeugd- en/of seniorencommissie 

over wangedrag. 

 
In alle situaties, ook buiten wedstrijdverband (trainingen, overige activiteiten) wordt van 

iedereen, lid of  toeschouwer of dergelijk, die signalen opvangt, verwacht dat zij: 

• Melding maken aan betreffende commissie indien zij zaken constateren die niet conform 

de te verwachten normen en waarden zijn. 

 
Ten aan zien van algemeen geldende regels verwijzen wij naar het document Waarden en 

Normen, opgesteld door Bestuur Sportvereniging Voetbal Terheijden dd 01-10-2010. 
 


