Gedragsregels jeugd GHVV'13
GEDRAGSREGELS JEUGD
Wij verwachten van onze leden dat zij zich bij GHVV'13 en bij andere verenigingen goed
gedragen.
Daarvoor zijn spelregels nodig om iedereen duidelijkheid te verschaffen.
Zij gelden ook voor de begeleiders en supporters (ouders) van onze teams. Uitgangspunt bij
deze spelregels is, dat voetbal een teamsport is.
Alleen door gezamenlijke inzet kan succes worden bereikt. Spelers dienen zich bewust te zijn
van hun verantwoordelijkheid t.o.v. hun medespelers.
Door je niet aan deze spelregels te houden (bijv. door wegblijven bij een wedstrijd, zonder je
van tevoren af te melden of zonder geldige reden), dupeer jij je medespelers op ernstige wijze.

De belangrijkste spelregels:

Algemeen
1. Elke speler dient zich er zelf van op de hoogte te stellen wanneer hij/zij moet
spelen.programma en eventuele wijzigingen worden op website vermeld, ook de
afgelastingen!!
2. Indien een speler verhinderd is voor een wedstrijd, dient hij zich uiterlijk op
donderdagavond af te melden bij zijn leider, of eventueel zijn trainer!
3. Als trainingen niet gevolgd kunnen worden, dient er afgebeld te worden bij de trainer. Bij
herhaaldelijk niet komen trainen zonder geldige reden,volgenpassende maatregelen zoals
extra reservebeurten (zie maatregelen/straffen).
4. Accepteer beslissingen van de (assistent)scheidsrechter en/of trainer/leider.
5. Spelers zijn verplicht voor de wedstrijd op tijd aanwezig te zijn (zowel bij thuis/uitwedstrijden). Tijdens de wedstrijden wordt de juiste clubkleding gedragen.
6. Roken in kleedkamers, drugsgebruik, vandalisme, overmatig drankgebruik, seksuele
intimidatie, discriminatie, vloeken en andere zaken, die individuen kunnen beschadigen en
haaks staan op het verenigingsbelang, zijn verboden.
Overtredingen worden bestraft. Alcoholgebruik is op het terrein van vv PFC en HVV
Bernisse rond de velden en voor iedereen onder de 18 jaar verboden.
7. Douchen na afloop van een wedstrijd of een training is gewenst en vanaf
de E teams verplicht. Geadviseerd wordt om badslippers te gebruiken.
8. Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren is
verboden en wordt bestreden. De trainers/leiders zijn als eersten bevoegd binnen hun team
spelers die zich niet aan de clubspelregels en/of aan de binnen het team geldende regels
houden, te straffen door hen een deel van de wedstrijd, een gehele wedstrijd of meerdere
wedstrijden niet te laten spelen
9. Spelers van alle leeftijdscategorieën dienen zich uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de
training te verzamelen bij de ingang van het trainingsveld maar gaan nog niet het veld op. Zij
kunnen de training van anderen verstoren.

10. Fietsen e.d. worden gestald op de daarvoor bestemde plek.
11. Aanwijzigen door bestuurleden en/of kantinepersoneel dienen te worden gevolgd.
Ouders/spelers
1. Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van hun kinderen naar en van de
voetbalclub.
2. Kinderen dienen zich altijd op tijd te melden voor aanvang van de wedstrijd/training. Voor
een training is dit uiterlijk 5 minuten voor aanvang.
Voor de wedstrijd staat de aanvangs-/vertrektijd vermeld op de site.
3. Bij GHVV'13 worden de meeste trainingspakken en voetbaltenues gesponsord, maar het
kan voorkomen dat er zelf een tenue moet worden aangeschaft. Men is dan verplicht om de
juiste clubkleding aan te schaffen.
4. Het wassen van de tenues dient centraal plaats te vinden. Hiermee wordt bedoeld dat iedere
week één ouder/verzorger verantwoordelijk is om alle tenues gelijktijdig te wassen. De leider
zal hiertoe een overzicht maken om e.e.a. eerlijk verdeeld plaats te laten vinden. Het
meegeven van tenues aan spelers mag niet en door centraal wassen wordt kleurverschil
voorkomen.
5. Wanneer in bruikleen gegeven spullen worden vernield of verloren gaan,
worden de kosten hiervan verhaald op de speler/ouders.
6. Voor het aan het eind van het seizoen niet tijdig inleveren van voetbaltenue
en/of trainingspak bij de leider van het team zal de vereniging de
speler/ouder aansprakelijk stellen voor de inkoopkosten van de in bruikleen
gegeven materialen.
7. Het is niet toegestaan om eventuele trainingspakken te dragen buiten de wedstrijddag om.
8. Het drogen van tenues in de droger is i.v.m. krimpen verboden.
9. Ouders/verzorgers worden geacht zich niet met de opstelling en het technische/tactische
van een wedstrijd te bemoeien. Ouders dienen zich niet op het veld te begeven en buiten de
lijnen te blijven. Bij onwenselijk gedrag zullen er maatregelen genomen worden.
10. Het is wenselijk dat ouders hun betrokkenheid tonen door hun (regelmatige) aanwezigheid
als supporter bij het team van hun kind(eren). Positieve en opbeurende toejuiching wordt op
prijs gesteld. Leiders/trainers zijn daarbij vrijwilligers. Ouders dienen zich te realiseren dat
deze zich belangeloos inzetten om de kinderen te laten voetballen. Ouders worden gevraagd
de leiders desgevraagd te ondersteunen. Op deze manier blijft het begeleiden leuk. Ook een
keer rijden tijdens een uitwedstrijd wordt op prijs gesteld.
11. Mocht U als ouder het niet eens zijn met beslissingen van bestuursleden/leiders en/of
trainers van GHVV'13 dan kunt U op de juiste toon en niet in het bijzijn van de kinderen een
gesprek aangaan .
12. Teamindelingen worden door de leiders/trainers en het jeugdbestuur gedaan en worden
ruim voor de zomervakantie bekend gemaakt. Na tussentijdse evaluatie (in de winterstop)
kunnen de teamsamenstelling wijzigen. Dit met het jeugdbeleidsplan als leidraad
13. Leden dienen hun contributie via de automatische incasso te laten verlopen. Bij opzegging
na 1 juni maar voor 1 januari dient de helft van de contributie kosten te worden voldaan.
Bij opzegging na 1 januari dient het volledige contributie bedrag voor het lopende seizoen te
worden voldaan.
Formulier voor automatische incasso is op de website van te downloaden.
Leiders/trainers

1. Trainers zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken voor, tijdens en na de trainingen. Zij
zien er op toe dat de trainingen ordelijk verlopen, dat alle gebruikte materialen weer worden
ingeleverd en dat de kleedkamers schoon en op slot worden achtergelaten.
2. Leiders zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijden en
het gedrag van hun spelers. Zij hebben daarbij een voorbeeldfunctie. Zij zorgen er voor dat de
kleedkamers zowel bij uit- als thuiswedstrijden schoon en netjes worden achtergelaten.
3. De leider en/of trainer bepaalt de opstelling, de speeltijd in een wedstrijd en de tijd dat de
spelers voor de wedstrijd aanwezig moeten zijn. Daarbij wordt respectvol omgegaan met
elkaar, met medespelers, tegenstanders en (assistent)scheidsrechters. Alleen samen kan er
gevoetbald worden!
4. Trainers en leiders dienen wangedrag van spelers te melden aan het jeugdbestuur. Het
jeugdbestuur kunnen na onderzoek van het gebeurde de betreffende spelers schorsen. Deze
straf staat los van eventueel
door de KNVB op te leggen straffen.
5. Leiders moeten er zorg voor dragen dat het beleid van de club door de spelers worden
nageleefd.

Maatregelen/straffen op te leggen door bestuur/trainers/leiders
Op de volgende (te) veel voorkomende overtredingen staan de volgende, door de trainer/leider
op te leggen straffen:

1) Vaak te laat komen: wissel.
2) Niet of te laat afbellen voor een wedstrijd; de eerstvolgende wedstrijd wissel staan (op te
leggen door de leider).
3) Bij het niet-accepteren van de door de trainer/leider toegewezen plaats in een team: niet
spelen.
4) Bij onsportief gedrag of gedrag dat haaks staat op het team- of verenigingsbelang kunnen
door het bestuur, op voorstel van de trainer/leider en nadat de speler is gehoord, verdergaande
sancties opgelegd worden.
5) Vloeken of schuttingtaal tijdens trainingen of wedstrijden: halve wedstrijd wissel.
6) Bij het opleggen van deze en overige sancties door het bestuur worden altijd de
ouders/verzorgers geïnformeerd.
7) Bij diefstal van spullen van GHVV'13 en/of spullen van medespelers wordt er aangifte
gedaan bij de politie.
Jeugdbestuur

