
 1

Wijziging/aanvulling huishoudelijk reglement voetbalvereniging DVC’26.  

 

In het huishoudelijk reglement, laatstelijk vastgesteld in de algemene ledenvergadering van  

30 september 2002, wordt de volgende wijziging/aanulling aangebracht: 

 

Artikel 5a: gedragsregels 

 

De leden en bezoekers van de vereniging DVC’26 zijn gehouden de navolgende 

gedragsregels na te leven:  

 

 

Algemeen: 

 

1. iedereen heeft respect voor elkaar in omgang en gedrag; 

2. beledigen; discriminatie; grof taalgebruik; pesten; uitschelden; ongewenste 

intimiteiten en fysiek geweld wordt niet getolereerd;  

3. het gebruik van internet voor de onder 2. bedoelde uitingen; 

4. gebruik of bezit van drugs en of misbruik van alcohol wordt niet getolereerd; 

5. het bestuur kan na constatering van de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde punten passende 

maatregelen nemen zoals schorsing van het lid; een verwijdering van de 

accommodatie; het instellen van een toegangsverbod en/of aangifte doen bij de politie.  

 

N.B. in de volgende  tekst is de mannelijke persoonsvorm gebruikt. Natuurlijk gelden de 

volgende gedragsregels ook voor meisjes en vrouwen.  

 

Gebruik van de accommodatie. 

 

• de kleedlokalen. 

 

a. na gebruik na een training of wedstrijd worden de kleedlokalen –ook van de 

tegenstander- door de begeleiding en/of spelers schoongemaakt en opgeruimd; 

b. alle douches worden dichtgedraaid; de verlichting wordt uitgedaan en de kleedlokalen 

worden afgesloten; 

c. nalatig handelen ten aanzien van de punten a. en b. wordt door het bestuur bestraft met 

schorsing van een speler of spelers; begeleiding of het gehele team;  

d. schade door vernieling of nalatig handelen wordt op de begeleiding; de speler(s) en of 

het team verhaald.   

 

• de materialen. 

 

a. na de training of de wedstrijd moet het aantal ballen dat is meegenomen worden 

teruggelegd in het ballenrek; 

b. op gezette tijden moeten de ballen door de teams worden gereinigd en gedroogd; 

c. de materialen op de trainingsvelden moeten na afloop van de training worden 

teruggezet op de daarvoor bestemde verharde gedeelten; 

d. schade door vernieling; kwijtraken of nalatig handelen wordt op de begeleiding; de 

speler(s) en of het team verhaald.  
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Voor de leiding van de wedstrijden wordt de volgende gedragscode vastgesteld: 

 

 

a. de wedstrijdsecretaris draagt zorg voor: 

 

- het zorgen voor het formulierenverkeer; 

- het verzorgen van instructies van de leiders voor een ordentelijk verloop van de 

wedstrijden en de bekendheid met de regels van fair play van de KNVB; 

- het zorgen voor de rapportage bij gele en rode kaarten; hij tracht hierbij helderheid te 

krijgen over de omstandigheden van het incident; 

- het rapporteren aan het bestuur om de betreffende maatregelen te nemen. 

 

 

b. het dienstdoende bestuurslid draagt zorg voor: 

 

- het leiding geven aan maatregelen voor de veiligheid van de op het sportpark 

aanwezige personen, in het bijzonder de scheidsrechter, assistent scheidsrechter of een 

andere door de KNVB of de vereniging aangestelde persoon; 

- het ontvangen van de scheidsrechter, assistent scheidsrechter of een andere door de 

KNVB of de vereniging aangestelde persoon; 

- het ontvangen van de bezoekende elftallen. 

 

 

c. de clubscheidsrechter draagt zorg voor:  

 

- het spelen van de wedstrijd conform de normen van de KNVB; 

- het ondernemen van stappen om ongeregeldheden te stoppen; 

- het controleren van het wedstrijdformulier op vermelding van gele en rode kaarten en 

het ondertekenen hiervan; 

- het rapporteren van ongeregeldheden aan de wedstrijdsecretaris. 

 

 

Voor de training en begeleiding wordt de volgende gedragscode vastgesteld: 

 

a. de trainer/coach draagt zorg voor: 

 

- het voorbereiden en begeleiden van de wedstrijden conform de KNVB reglementen en 

sportiviteitsnormen zoals die de door de vereniging worden uitgedragen; 

- het adequaat ingrijpen tijdens de wedstrijd indien één of meerdere spelers 

ontoelaatbaar gedrag (gaan) vertonen. Dit kan bestaan uit corrigerend optreden, dan 

wel de betrokkene(n) van het veld te halen; 

- het rapporteren –waaronder het helder weergeven- van ongeregeldheden door eigen 

spelers aan de wedstrijdsecretaris. 
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b. de leider, c.q. de assistent scheidsrechter draagt zorg voor: 

 

- de nodige actie ten opzichte van leden en/of toeschouwers die zich misdragen; 

- de afwikkeling van het formulierenverkeer waaronder de verklaringen die moeten 

worden afgelegd bij gele en of rode kaarten; 

- het verschaffen van helderheid over de omstandigheden waaronder gele en/of rode 

kaarten zijn verkregen; 

- het rapporteren –waaronder het helder weergeven- van ongeregeldheden door eigen 

spelers aan de wedstrijdsecretaris. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 30 oktober 2006.  

 

 

De voorzitter,      De secretaris, 

 

 

 

J.G.B.M. Overgoor    T.P.W. Gudden.   


