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Inleiding
Het doel van de commissie Sportiviteit, Respect en Veiligheid (Commissie SRV) is het bij
elk(e) lid/ouder/verzorger bewust houden van het belang van sportiviteit, respect en
veiligheid voor het behoud van onze club-identiteit, en hen helpen SRV uit te dragen,
elkaar op SRV aan te spreken en constructief bij te dragen aan SRV .
Club-identiteit
Bij onze club is voetbal een echte familiesport, waar iedereen zich thuis voelt. Er bestaat een gezonde ambitie
zodat iedereen op zijn eigen niveau het hoogst haalbare kan bereiken, tijdens trainingen en wedstrijden.
Hiernaast komt men ook voor de gezelligheid en het samenzijn in een vertrouwde omgeving, die uitstraalt dat
iedereen erbij hoort. Sportief en respectvol voetbal met plezier voor iedereen vormt de kern van SvSSS.
Gedragsregels SvSSS - Udenhout
Als een van de hulpmiddelen om bovenstaand doel te bereiken heeft SvSSS gedragsregels geformuleerd. Naast
algemene regels zijn er ook regels die meer van toepassing zijn voor een deel van de mensen die bij voetbal
betrokken zijn: spelers, coaches en trainers, ouders en verzorgers, toeschouwers, scheidsrechters en
bestuurders. Voor ouders gelden andere regels dan voor jeugdleden. Elke groep heeft dus naast de algemene
regels ook meer specifieke regels. Naast de regels op en nabij het veld tijdens training en wedstrijden hebben
we ook een aantal algemene regels geformuleerd. Door al deze regels na te leven voorkom je dat je erop
aangesproken wordt en blijft voetballen leuk.
Algemeen
1. We helpen elkaar;
2. We vertrouwen elkaar;
3. We zijn altijd positief tegen elkaar;
4. Iedereen hoort erbij;
5. Iedereen is zuinig op de middelen - spullen welke door SvSSS ter beschikking worden gesteld;
6. Voetbal is een teamsport, dat doe je met elkaar.
(Jeugd) Spelers
1. Schud elkaar de hand voorafgaande aan de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd;
2. Speel volgens de regels, speel en train zo goed mogelijk en met respect voor jezelf en anderen;
3. Eerlijk en met plezier spelen is belangrijker dan winnen;
4. Gedraag je volgens de regels van de KNVB. Niet alleen de spelregels maar ook andere regels, zoals wie
spreekt scheidsrechter aan en wie niet;
5. Accepteer de beslissingen van scheidsrechters, ook al vind je dat zij geen gelijk hebben. Als je het
oneens bent met een beslissing wil dat niet direct zeggen dat iemand ongeschikt is voor zijn/haar taak.
Bespreek op respectvolle wijze eventuele onenigheden na de wedstrijd met hen;
6. Blijf bescheiden bij een overwinning, maar geniet er wel van;
7. Wens, als je verliest, de tegenstander geluk met het behaalde succes. Laat je niet ontmoedigen door
een nederlaag;
8. Toon gastvrijheid aan de bezoekende teams door hen uit te nodigen in onze kantine. Geef na de
wedstrijd oprecht aandacht aan elkaar, maak samen plezier ongeacht het resultaat van de wedstrijd
want zonder hen hadden we niet kunnen spelen.
9. Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of om medespelers
aan te moedigen onsportief te spelen;
10. Wijs je medespelers zo nodig op onsportief of onplezierig gedrag, zoals pesten. Binnen onze
voetbalteams is er respect voor elkaar. We doen elkaar geen pijn en houden dit met elkaar in de
gaten.
11. Bespreek wat je zelf (nog) beter kan doen, bijvoorbeeld met je trainer, de coach, je teamgenoten of je
ouders;
12. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kan trainen en wedstrijden spelen. Dit
is niet vanzelfsprekend;
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13. Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de trainingen en doe daar positief aan mee. Meld je af of
laat je door je ouder/verzorger op tijd afmelden bij je trainer/trainster als je echt niet kan.
Ouders/verzorgers/toeschouwers
1. Geef het goede voorbeeld, gedraag u op uw best en sportief. Applaudisseer voor goed spel van zowel
uw eigen als van uw tegenstanders;
2. Leer uw kind dat eerlijk en met plezier spelen belangrijker is dan winnen. Zonder verliezer is er geen
winnaar!;
3. Help uw kind door te bespreken wat goed ging en wat beter kan. Door te oefenen gaat het de
volgende keer ook beter;
4. Maak uw kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een
wedstrijd heeft verloren;
5. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Bij de jongste jeugd stemt een goede
spelleiders de regels af op de spelers;
6. Steun alle pogingen om verbale en fysieke agressie te voorkomen en spreek medetoeschouwers hier
ook op aan, om zo samen agressie te voorkomen;
7. Zonder vrijwilligers geen sport. Erken en waardeer de inzet van alle mensen die het sporten van u en
uw kind mogelijke maken en accepteer beslissingen van de bestuursleden;
8. Wees betrokken bij de sportieve prestaties van uw kind. Laat zien dat u trots bent, ook al heeft uw
kind naar uw mening niet zo goed gepresteerd als normaal. Geef zelfvertrouwen;
9. Accepteer de beslissingen van scheidsrechters. Begrijpt u de beslissingen niet maak dit dan
bespreekbaar en vraag om uitleg
10. Neem verzoeken van de Leiders / trainers aangaande rijbeurten, aanwezigheidstijden etc. serieus en
zorg bij verhindering zelf voor vervanging;
11. Toon respect voor de tegenstanders. Grove taal draagt niet bij aan het plezier van de spelers, net zo
min als het beledigen van spelers, coaches of scheidsrechters. Help mee het voetbal leuk te houden.
Keur elk gebruik van (verbaal) geweld af;
12. Stimuleer spelers om zich aan de regels te houden;
13. Blijf buiten de omheining.
Coaches en Trainers
1. Geef het goede voorbeeld en toon respect en sportiviteit en draag zorg voor veiligheid binnen uw
team tijdens de trainingen en de wedstrijden;
2. Laat kleedkamers netjes achter en meldt eventuele schades;
3. Eerlijkheid en met plezier spelen is belangrijker dan winnen;
4. U bent alert op pestgedrag, cyberpesten, groepsdruk. Bij vermoedens hiervan deelt u deze met de
spelers en/of hun ouders en treed desgewenst in contact met de vertrouwenspersoon (pagina 6 – 7)
5. U neemt afstand van discriminatie en maakt geen onderscheid in ras en seksuele geaardheid;
6. U bent zich bewust van uw positie en misbruik deze niet tegenover individuen of het team;
7. Maak voor, tijdens en na de wedstrijden op een positieve manier contact met de tegenstander door
hen met respect te benaderen en te zorgen voor een sportieve en veilige wedstrijd;
8. Ken de spelregels en de gedragsregels van SvSSS. Bespreek deze ook twee maal per seizoen en maak
duidelijk dat je deze ook daadwerkelijk steunt en wat er van eenieder wordt verwacht.
9. Tijdens de training en wedstrijden bent u een voorbeeld in gezond gedrag. Roken en (alcohol) drinken
hoort daar NIET bij;
10. Bejegen uw spelers altijd positief en respectvol;
11. Accepteer alle beslissingen van scheidsrechters ook al vind je dat de beslissing niet juist is. Bespreek
dat na de wedstrijd. Beïnvloed de scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren
en woorden;
12. Blijf bescheiden bij een overwinning;
13. Wens, als je verliest, de tegenstander geluk met het behaalde succes;
14. Corrigeer je spelers zo nodig op onsportief of onplezierig gedrag;
15. Wees redelijk in de eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme die je aan spelers stelt;

Commissie Sportiviteit en Respect (commissie S&R)
Voetbalvereniging SvSSS Udenhout
Januari 2018

Pagina 4

16. Bespreek de belangrijkste regels regelmatig, inclusief de regels die niet direct met het spel te maken
hebben, zoals wie spreekt de scheidsrechter aan tijdens de wedstrijd (aanvoerder is verantwoordelijk
voor gedrag van de coach tijdens de wedstrijd);
Scheidsrechters
1. Scheidsrechters hebben de taak om alle beschreven uitgangspunten in deze notitie te bewaken en na
te leven bij iedereen die betrokken is bij het spel;
2. Scheidsrechters gebruiken “de fluit” ongeacht de druk die op hen wordt uitgeoefend;
3. Weet wie je fluit. Kinderen van 6 jaar zitten in een heel andere fase van ontwikkeling dan jongeren van
16 of volwassenen;
4. Begeleid als het kan, leid als het moet;
5. Spelplezier en teveel onderbrekingen gaan niet samen;
6. Je hebt een voorbeeldfunctie. Gedraag je sportief, in en buiten het veld;
7. Geef waar mogelijk een compliment voor goed spel;
8. Wees objectief en beleefd bij het constateren van fouten maar wel beslist;
9. Bestraf onsportief gedrag zodat het niet loont;
10. Toon inzet en volg het spel van gepaste afstand;
11. Voor de Jongste Jeugd, tot en met 10 jaar, geldt dat meedoen en leren voetballen veel belangrijker is
dan winnen. Als een partij veel sterker is, fluit je voor hen strenger en voer je zo nodig aanvullende
regels in.
12. Wanneer de scheidsrechter zich onveilig voelt meldt hij dat bij de scheidrechterbegeleider;
13. Scheidsrechters worden te aller tijden gesteund in hun keuzes.
Algemene regels rondom de wedstrijden/trainingen.
Auto, fiets en scooter: Voetbalvereniging SvSSS heeft ruime auto en fiets parkeergelegenheid. Maak daar
ordelijk gebruik van; de auto's op de parkeerplaatsen, de fietsen en de scooters op de daarvoor bestemde
plaatsen. Brandweer en ambulance moeten te allen tijden vrije doorgang hebben. Rij rustig op de
parkeerplaats en zorg dat de weg vrij is om anderen door te laten. Parkeren is geheel voor eigen risico.
Velden: het betreden of verlaten van de velden kan alleen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde
toegangen. Er mag niet over de hekken geklommen worden. Velden zijn bestemd voor voetbal tenzij het
bestuur in bijzondere gevallen toestemming voor ander gebruik gegeven heeft. Het is verboden te klimmen op
dugouts.
Opruimen: houd met elkaar het complex netjes. Neem alle eigen spullen mee als je het veld verlaat. Laat geen
spullen of afval slingeren. Gooi afval in de prullenbakken. Blikjes en flesjes zijn verboden op het kunstgras. Dit
geldt ook voor de kleedkamers !!
Honden: houd je hond aan de lijn. Honden mogen niet op de velden en ook niet in de kantine.
Buiten het complex: gedraag je ook als een sportief lid op, en op weg naar, de terreinen van tegenstanders.
Neem hun regels en die van ons bij een wedstrijd, in acht.
Alcohol en Drugs: er wordt geen alcohol geschonken aan jeugd jonger dan achttien jaar. Lege flessen, glazen
en kratten, enz. dienen te worden teruggebracht naar de bar in het clubhuis. Overmatig alcoholgebruik wordt
niet getolereerd. Alle vormen van drugsgebruik op het sprotpark zijn verboden.
Feesten en andere evenementen: willen we graag leuk en gezellig houden. Probeer zoveel mogelijk bij te
dragen aan de goede sfeer. Voel je verantwoordelijk voor introducees. Volg de aanwijzingen van de mensen
van de organisatie.
Roken: roken is niet toegestaan in de kantine, op het kunstveld, kleedkamers en in de dug-outs.
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Maatregelen: het Bestuur, dan wel de Tuchtcommissie KNVB, is bevoegd passende maatregelen te nemen bij
overtreding van de (gedrags)regels, ongeacht of ook door andere instanties, uit welke hoofde dan ook,
maatregelen kunnen worden opgelegd.
Activiteiten commissie SRV
De commissie SRV ziet, met de leden van het dagelijks bestuur, toe op naleving van deze notitie en voert
onderstaande activiteiten uit.
1. Tijdens bijeenkomsten voor de coaches aan het begin van het seizoen de rol en het belang van SRV
toelichten. Voeg (jaarlijks aangepaste) gedragsregels toe aan coachmap. Wijs coaches erop om deze
regels bij de team-introductiebijeenkomst onder de aandacht van hun teams en ouders te brengen,
zowel mondeling als schriftelijk. En verwijs hierbij ook naar de website. Gedragsregels per jaar
evalueren en eventueel aanpassen (Augustus);
2. Uitnodiging op de website aan de leden om tips aan de SRV commissie te sturen en deze tips en/of
ideeën voor het nieuwe jaar weer te geven op de website;
3. Helpen om SRV zoveel mogelijk te verweven met andere aspecten van de club;
4. Helpen met implementeren van SRV in scheidsrechtercursussen voor ouders en jeugdleden;
5. De commissie bepaalt per jaar 3 thema’s in overleg met het dagelijks bestuur. De thema’s kunnen
worden vormgegeven met apart daartoe aan te schaffen materiaal (posters, …). Hieronder kunnen ook
vallen het organiseren van workshops, aftrapweekend PVKT, roadshows etc. Voor onderhoud hiertoe
zal de commissie R&R contact onderhouden met o.a. het dagelijks bestuur van SvSSS, de gemeente
Tilburg, COVS en KNVB.
6. SvSSS heeft een VERTROUWENSPERSOON aangesteld en zorgt samen het dagelijks bestuur voor
introductie van deze vertrouwenspersoon;
De vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon, Dhr Roel Bergmans, is te consulteren door de “klager” (degene die een
klacht indient) op basis van vragen omtrent integriteit, respect en (on)veiligheid in en op de
voetbalvelden. Dhr Bergmans is te bereiken onder nummer 06 57334412 of per email
roel@degezinsmanager.nl.
De taken van de vertrouwenspersoon.
a) De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies betreffende maatregelen ter
voorkoming van vormen van ongewenst gedrag;
b) De vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt bij meldingen over ongewenste
seksualiteit, schenden van integriteit, discriminatie en andere niet - respectvolle situaties;
c) De vertrouwenspersoon ondersteunt de klager;
d) De vertrouwenspersoon draagt zorg dat de klager de consequenties kent van het indienen
van een klacht;
e) De vertrouwenspersoon draagt zorg voor “nazorg” ten aanzien van de klager;
f) De vertrouwenspersoon draagt zorg voor een anonieme verslaglegging;
g) De vertrouwenspersoon draagt bij aan de evaluatie van de eigen functie;
h) De vertrouwenspersoon is uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van het
dagelijks bestuur.
De bevoegdheden van de vertrouwenspersoon:
a) Is bevoegd om voorlichtingen - en informatiebijeenkomsten te organiseren;
b) Te spreken met het dagelijks bestuur;
c) Met de klager zaken in beeld te brengen, hem te informeren en te adviseren;
d) Het recht om deskundigen te raadplegen;
e) Heeft het recht op inzage van documenten;
f) Heft het recht om klagers door te verwijzen naar hulpverlening(instanties);
g) Heeft het recht om zaken te evalueren en te zorgen voor nazorg.
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Verantwoordelijkheid van de vertrouwenspersoon
a) De vertrouwenspersoon is verplicht om al hetgeen hij in zijn / haar hoedanigheid van
vertrouwenspersoon heeft vernomen, discreet te benadelen. Ook nadat de
vertrouwenspersoon zijn / haar functie niet meer bekleed;
b) De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding;
c) De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, integer en hanteert zorgvuldigheidsbeginsel,
motiveringsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel

Commissieleden SRV
Jorna Vera, John Brekelmans, Danny van ’t Hof, Miranda Mathijssen, Adryo Toorians, Sjoerd Smits en Roger
Mathijssen.
Contactpersoon namens de commissie SRV
Adryo Toorians.
06 15479381 / toorians9@home.nl

30 januari 2018
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