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Voorwoord  
 
RKSV Groene Ster is een vereniging waar amateurvoetbal op recreatief en competitief 
beoefend kan worden. Als een van de grootste verenigingen van Limburg vergt dit ook 
de nodige organisatie en onderlinge afspraken. Groene Ster moet een vereniging zijn 
waar iedereen zich thuis voelt. Plezier in het voetbal betekent niet alleen plezier met 
de bal en je medespelers, maar ook goed gedrag ten opzichte van iedereen die het 
mogelijk maakt dat jij kan voetballen. Alleen dan kunnen we het voetbal leuk houden 
voor iedereen! Bij een club als Groene Ster hoort goed gedrag, en dat moet ieder lid 
van de club en aanhang uitdragen. 
  

1. Waarom een commissie Sportiviteit en Respect?  
 

De commissie Sportiviteit en Respect is opgezet binnen RKSV Groene Ster. Voor deze 
tijd had Groene Ster respect eveneens hoog in het vaandel staan. Door de groei in de 
afgelopen 10 jaar en er ook binnen de maatschappij veel aandacht voor dit onderwerp 
is, zien wij ons genoodzaakt een heldere structuur aan te brengen met betrekking tot 
Sportiviteit en Respect. Dit doen we in de gedragscode die voor alle betrokkenen 
(leden, ouders, kaderleden en aanhang) geldt. Deze gedragscode moet ervoor zorgen 
dat we zowel op als rond het veld sportief en respectvol met elkaar omgaan.  
 

2.1 Gewenst gedrag  
 

Dit is gedrag zoals we dat graag zien en zoals we dat met elkaar afspreken.  
Deze afspraken hebben we opgesplitst naar spelers, leiders/ trainers, ouders en 
vrijwilligers om uitleg te geven aan wat dit voor deze specifieke groepen betekend (zie 
bijlagen).   

Het is de taak van de leiders/ trainers om deze gedragscode te delen met de 
spelers. Immers wanneer het voor de teamleden duidelijk is welke regels er zijn, kan 
hier ook op aangesproken worden.  

Wanneer leden zich niet aan de afspraken houden, wordt binnen Groene Ster 
onderscheid gemaakt tussen ongewenst en onacceptabel gedrag. Ongewenst gedrag 
wordt in eerste instantie intern binnen het team (indien mogelijk) bespreekbaar 
gemaakt en opgelost. Onacceptabel gedrag wordt niet getolereerd.  
 

2.2 Ongewenst gedrag  
 
De trainer/ leider is het eerste aanspreekpunt bij ongewenst gedrag van een speler 
binnen een team. Gedrag is ongewenst indien de spelers zich niet aan de afspraken 
houdt die samen met het team gemaakt zijn. Voorbeelden hiervan: te laat op training, 
niet afmelden, geen inzet en klieren tijdens de training. Vaak is het genoeg wanneer 
de speler hierop wordt aangesproken en er eventueel een lichte sanctie op volgt. Denk 
hierbij aan: beginnen op de bank en extra opdrachten rondom trainingen/wedstrijden. 
 
In beginsel wordt dit binnen het team opgelost; een leider kan bij escalatie een speler 
van het veld verwijderen voor een afkoelperiode (zowel tijdens de training als tijdens 
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de wedstrijd). Eventueel met ondersteuning van de betreffende jeugdcoördinator. Bij 
herhaaldelijk ongewenst gedrag kan een leider/trainer ook de ouder erbij betrekken.  
 
Een alternatieve straf of een schorsing voor één wedstrijd zal in samenspraak gaan 
met: leider, coördinator en naar eigen inzicht kan de commissie Sportiviteit en Respect 
erbij betrokken worden.  
 

2.3. Onacceptabel gedrag  
 

Ongewenst gedrag wordt onacceptabel gedrag, wanneer het gedrag structureel is 
en/of de speler zich niet laat aansturen. Vaak is er dan al overleg geweest met de 
leider en coördinator. 

Voorbeelden zijn: Vaak zonder reden te laat of niet komen, brutaal gedrag, 
trainingen negatief beïnvloeden, motivatieproblemen etc.  
 
Maar ook gedrag als: Geen respect voor de trainer/leider en/ of medespelers, pesten 
of treiteren (ook digitaal), vloeken, discrimineren, fysiek geweld (slaan, vechten et 
cetera), vernieling/vandalisme, seksuele intimidatie en diefstal.  
 
De commissie Sportiviteit en Respect wordt bij onacceptabel gedrag altijd 
geïnformeerd (tomdragstra@home.nl). In sommige gevallen zal aangifte bij de politie 
gedaan worden (diefstal en vandalisme). In alle gevallen zal er een dossier gemaakt 
worden van een melding die vertrouwelijk behandeld wordt.  
 

3. De 9 gouden regels  
 

Groene Ster vraagt nadrukkelijk aandacht voor de 9 gouden regels tijdens en na de 
beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel 
op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbal complex van 
toepassing zijn.  
Wij respecteren de volgende 8 gouden regels; wij: 

1. Zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat op en rond de 
voetbalvelden; 

2. Laten kinderen hun spel spelen en moedigen uitsluitend positief aan; 
3. Praten met elkaar en zijn eerlijk en oprecht; 
4. Spreken elkaar op verkeerd gedrag aan en maken melding van problemen; 
5. Tonen respect en waardering voor (assistent-)scheidsrechters; 
6. Respecteren en waarderen de leiding van begeleiders en vrijwilligers; 
7. Gaan zorgvuldig met de accommodatie en materialen om; 
8. Vloeken, schelden, pesten en discrimineren niet; 
9. Voetbal is een teamsport! Afmelden kan altijd eens gebeuren, maar dit moet 

eerder een uitzondering dan een regel zijn. 

4. Sancties  
 
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. 
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen 
genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.  
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Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden 
opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB 
een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden veelal door de 
vereniging aan de betreffende speler doorbelast. Bij in gebreke blijven van het betalen 
daarvan volgt tevens een speelverbod.   
 

5. Hoe kan een melding van ongewenst en onacceptabel gedrag worden 
gemaakt?  
 

De afspraken, die in dit document vast zijn gelegd dienen natuurlijk ook worden 
nagekomen. Indien iemand zich niet aan de afspraken c.q. regels houdt, dan is het 
belangrijk dat dit ook bij de juiste personen terecht komt. Daarnaast is het van belang 
dat iedereen bij Groene Ster zich gesteund voelt. 

Bij ongewenst en onacceptabel gedrag dient op de volgende manier gehandeld 
te worden: 

▪ Bij het maken van een melding is de begeleider/trainer van het team de eerste 
contactpersoon; 

▪ Vervolgens zal deze allereerst de coördinator van de betreffende 
leeftijdscategorie inschakelen; 

▪ Bij onacceptabel gedrag wordt, naast de leider en coördinator, de commissie 
Sportiviteit en Respect eveneens geïnformeerd; 

▪ Bij ernstige kwesties (bijvoorbeeld tuchtzaken) wordt het bestuur ook erbij 
betrokken. 
 

6. Contactgegevens 
De contactgegevens van de leiders/begeleiders en coördinatoren zijn bekend.  
De commissie Sportiviteit en Respect kan via de onderstaande wegen worden 
benaderd. 
Mail:   tomdragstra@home.nl  
Telefoon:  06 57 93 01 86 
Uiteraard zullen wij uw melding discreet en met behoud van privacy behandelen.  
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7. Bijlagen 
 
Bijlage 1: Gedragsregels voor de speler 
Bijlage 2: Gedragsregels voor de begeleider/leider/coach 
Bijlage 3: Gedragsregels voor de ouders/verzorger 
 

Bijlage 1 Gedragsregels voor de speler 
 
De speler: 

• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt 
zijn medespelers in het veld; 

• Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich bij hoge 
uitzondering tijdig af bij trainer/leider als niet aan de training of de wedstrijd kan 
worden deelgenomen; 

• Niet afmelden kan gevolgen hebben voor de speeltijd op wedstrijddagen; 

• Is bij de training op tijd aanwezig; 

• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig; 

• Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van Groene Ster; 

• Heeft respect voor de scheidsrechter, tegenstander, de leider en het publiek; 

• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent-
scheidsrechters, ook als de speler het daar niet mee eens is;  

• Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en 
kleedkamers; 

• Haalt direct een bal als deze overgeschoten wordt (op jaarbasis verdwijnen er 
geregeld meer dan 25 ballen per seizoen!), tijdens wedstrijden zorgt een 
wisselspeler hiervoor; 

• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de 
kleedkamer in te gaan; 

• Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer; 

• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is 
gegaan; 

• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in 
bewaring bij de trainer of begeleider; 

• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training; 

• Geeft voor en na de wedstrijd de tegenstander een hand en geeft na de 
wedstrijd de scheidsrechter een hand.  
 

Bijlage 2 Gedragsregels voor de begeleider/leider/coach  
 
De leider/coach: 

• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team; 

• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, assistent-
scheidsrechters en tegenstanders; 

• Is op tijd aanwezig voor trainingen en uit- en thuiswedstrijden; 

• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter; 
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• Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens 
de wedstrijden; 

• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis; 

• Is verantwoordelijk voor het wedstrijd materiaal (kleding, ballen, waterzak); 

• Neemt het voortouw bij het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden; 

• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier; 

• Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team; 

• Is verantwoordelijk voor het opruimen van de doelen, het opklappen van de 
netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt 
gespeeld; 

• Draagt zorg voor het schoonhouden van de kleedkamer zowel uit als thuis; 

• Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere 
overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd; 

• Draagt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorg voor tijdige 
kennisgeving aan de spelers; 

• Op ongewenst en onacceptabel gedrag wordt direct actie ondernomen dan wel 
gerapporteerd aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of 
vertegenwoordiger van de vereniging. Bij onacceptabel gedrag van de 
jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht door trainer of 
eventueel coördinator. 
 

Bijlage 3 Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler  
 
De ouder/verzorger:  

• Is een positief supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben 
voor iedereen op en om het veld; 

• Blijft tijdens warming-up buiten de lijnen en bemoeit zich niet met 
spelers/speelsters en kader van betrokken elftal; 

• Blijft tijdens de wedstrijd achter de afrastering; 

• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers 
en begeleiders; 

• Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen 
geven, dit is de taak van de begeleiding; 

• Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd (zonder vervoer is het 
niet mogelijk om uitwedstrijden te spelen); 

• Draagt ervoor zorg dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een 
wedstrijd (pupillenvoetbal); 

• Ziet erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een 
wedstrijd (pupillenvoetbal); 

• Voldoet op tijd de contributie (jeugdvoetbal) 

• Voelen zich medeverantwoordelijk als de leider/trainer een helpende hand 
nodig heeft tijdens trainingen of wedstrijden. 
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