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Voorwoord 

Beste betrokkenen bij RCS, 

Dit kleine boekwerkje is een vernieuwd initiatief binnen de vereniging RCS. 

Hierin zijn een aantal gedragsregels en onderlinge afspraken opgenomen, die wij nodig 

vonden om aan het papier toe te vertrouwen. 

De vereniging RCS beweegt zich, net zoals elke andere vereniging binnen het landelijke „speelveld‟ en de 

maatschappij. De maatschappij verandert en op het gebied van normen en waarden niet altijd op de in 

onze ogen positieve wijze. 

Ook binnen onze club hebben we soms te maken gehad met minder sportief, of zelfs asociaal gedrag. 

Vandaar deze collectieve actie van alle bestuurlijke (hoofd, jeugd, senioren en diverse commissies) organen 

binnen onze vereniging. 

In dit document hebben we gerubriceerd per onderwerp een aantal regels en afspraken opgesomd, 

waarvan we uitgaan dat naleving eigenlijk vanzelfsprekend is. 

Niet naleving van deze regels en afspraken, zal dan ook sancties tot gevolg hebben. Het gaat hier om 
goed „gastheerschap‟ bij ontvangst tegenstanders, om goed 
„bezoekersgedrag‟ bij uitwedstrijden en dit alles binnen en buiten de lijnen van het speelveld. 

De regels en afspraken gelden voor iedereen, die op welke wijze dan ook betrokken is bij onze vereniging. 

Dus niet alleen voor kader en spelers, maar ook voor publiek, ouders, verzorgers en anderzijds. 

Men mag ervan uitgaan dat men erop aangesproken gaat worden als u deze afspraken overtreedt en 

roepen ook iedereen op om anderen die zich niet aan deze regels houden, daarop aan te spreken. 

Nadrukkelijk willen we vermelden, dat het op sociaal gebied, zeker niet slecht gaat bij onze vereniging. Wel 

willen we hierdoor er aan bijdragen dat het zeker niet slechter en wellicht waar mogelijk ook beter mag 

gaan. In ieder geval is door de tot stand koming van dit document een goede opzet en handreiking gegeven. 

We zullen op diverse wijze gedurende de seizoenen, dan ook naar dit boekwerkje verwijzen. 

Als wij allen meewerken aan de (simpele) regels en afspraken die hierin genoemd worden, zal het plezier wat 

wij allemaal beleven aan de mooie voetbalsport nog verder groeien. Dat wij, en de vereniging RCS hier nog 

lang van mogen genieten. 

Wij wensen, namens de diverse bestuurlijke organen binnen onze club, iedereen een sportief en sociaal 

seizoen toe. 
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Inhoudsopgave 

Voor de duidelijkheid hebben we de hierna genoemde regels en afspraken ingedeeld in vier gebieden. 

Gedragregels voor sporters pag. 3 

Gedragregels voor ouders/verzorgers pag. 4 

Gedragregels voor trainers/leiders pag. 5 

Gedragregels voor accommodatie pag. 7 

Sancties vanuit hoofdbestuur 

Binnen onze vereniging ontkomen we niet aan een set van gedragsregels, waarmee we afspreken hoe we 

met elkaar om gaan, binnen en buiten de vereniging, lid of niet-lid. 

Indien men zich niet houdt aan de hierna, in onze ogen, simpele regels zullen sancties volgen. Statutair 

vastgelegd binnen onze vereniging, is het hoofdbestuur bevoegd om deze sancties uit te voeren. 

Vanzelfsprekend zal het hoofdbestuur zich laten adviseren door de onderliggende commissies en 

commissieleden. 

Niet ‘belerend’ bedoeld 

We begrijpen dat sommige regels wellicht wat overbodig, of belerend zullen overkomen. Hiervoor onze 

excuses. Toch vonden wij het belangrijk om allen toch op te nemen. We hopen dat verwijzing naar deze 

regels niet nodig zal zijn dit seizoen. 

We willen een actieve, plezierige vereniging zijn, waarin ieder zich thuis kan voelen, ongeacht 

voetbalcapaciteit en culturele achtergrond. De „afsprakenset‟ kan hieraan een wezenlijk deel bijdragen. 
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Gedragregels voor sporters 

Voetbal is een teamsport 

Probeer in principe altijd aanwezig te zijn voor alle trainingen, wedstrijden en geplande activiteiten. Je 

teamgenoten rekenen op je komst en hebben je nodig. Mocht je een keer verhinderd zijn, licht dan tijdig je 

trainer/leider in. 

Het kunstgrasveld 

Evenals vorig seizoen zal het kunstgrasveld veelvuldig gebruikt worden. Niet alleen voor trainingen, maar ook 

voor wedstrijden. Om dit veld in goede staat te houden, dus een lange levensduur te garanderen, is het niet 

toegestaan dat spelers voetbalschoenen dragen met metalen noppen. Ook is het gebruik van kauwgom op dit 

veld niet toegestaan. 

Douchen 

Douchen na de wedstrijd en na de training is heel gewoon en wel zo fris. De kleedkamers zijn ook beschikbaar 

na de trainingen, de beschikbare kleedkamernummers staan op onze site www.vvrcs.nl en zijn bekend bij de 

trainers. Zorg dat de kleedkamers na gebruik weer opgeruimd worden achtergelaten. 

Sportiviteit en respect 

Zonder tegenstander, geen wedstrijd! Begroet de tegenstander voor de wedstrijd en bedank elkaar na de 

wedstrijd. Gedraag je sportief en gebruik dus geen verbaal- en fysiek geweld. Toon respect, discrimineer en 

provoceer dus niet. 

Respect en acceptatie 

Toon respect voor het kader, dus al diegene die het mogelijk maken dat je kunt trainen en wedstrijden kunt 

spelen. Dit is namelijk minder vanzelfsprekend als dat je wellicht denkt. Accepteer de beslissingen van de 

(assistent)-scheidsrechter, trainer of leider. 

Trainingspakken/Kleding 

Draag de eventueel in bruikleen ter beschikking gestelde trainingspakken niet tijdens privé-tijd, maar gebruik 

deze kleding alleen voor, tijdens en na trainingen en wedstijden. De kleding is niet bedoeld voor privégebruik. 

 
Activiteiten 
Doe zoveel mogelijk mee aan de geboden activiteiten, die onze vereniging en met name onze 

activiteitencommissie je biedt. Deze gezamenlijke gebeurtenissen helpen het goede verenigingsgevoel te 

ondersteunen. 

Spreek elkaar aan 

Spreek elkaar aan op opbouwende wijze aan op de waarden, regels en normen in dit 

boekwerkje. De vereniging is van ons allen. 
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Gedragregels voor ouders / verzorgers 

Op tijd aanwezig 

Zorg ervoor dat uw kinderen op tijd aanwezig zijn voor een training, wedstrijd of andere 

activiteit. Bedenk de rest van de groep staat te wachten op (u en) uw kind. 

Teamsportief gedrag 

Het hele team rekent erop dat uw kind meedoet aan de wedstrijd (of training). Mocht dit ene keer niet 

kunnen, wat vanzelfsprekend kan voorkomen, zorg dan voor tijdige afmelding bij de leider of trainer. 

Wees betrokken 

Betrokkenheid bij uw kind(eren) is een mooi iets. Ieder kind waardeert het als zijn/haar ouders/verzorgers 

als supporter aanwezig zijn. Zorg er tevens voor dat uw kind(eren) tijd hebben voor een korte 

nabespreking, het douchen en het schoonmaken van de kleedkamer. 

Aanmoedigen is prima 

Stimuleer kinderen tijdens de wedstrijd in positieve zin. Let daarbij op uw taalgebruik en ga niet op de „stoel‟ 

van de trainer/leider zitten. Het maakt het anders dan namelijk voor uw kind erg verwarrend. 

Accepteer beslissingen 

Accepteer de beslissingen van de (assistent)-scheidsrechter, trainer of leider. Bedenk dat misplaatst gedrag 

snel „overslaat‟ naar de spelersgroep. Uit dan ook geen commentaar op scheidsrechter, grensrechter, 

tegenstanders of andere supporters. 

Hou het kader in ere 

Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen onze 

vereniging. Zij geven hun vrije tijd en kennis om het sporten van uw kind(eren) mogelijk te maken. 

Gezamenlijke vervoersinspanning 

Lever periodiek uw bijdrage aan het vervoer naar de uitwedstrijden. Veel teams werken 

met een „vervoersschema‟. Bij reizen buiten Walcheren is declareren mogelijk. 

Promoot onze activiteiten 
Stimuleer uw kinderen tot deelname aan de vele geboden activiteiten binnen onze 

vereniging. 

Help ons, ook op dit gebied 

Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te 

voorkomen. 

Spreek elkaar aan 

Spreek elkaar aan op onze normen en waarden en accepteer het als een ander u aanspreekt op uw 

gedrag indien u zelf onverhoopt uw emoties even niet onder controle heeft. 
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Gedragregels voor trainers en leiders 

Sportief contact 

Maak altijd contact met de leider/coach van de tegenstander. Bij thuiswedstrijden zorg je 

voor een correcte ontvangst en bij uitwedstrijden meld je je tijdig bij de tegenstander. 

Stimuleer positief 

Moedig positief aan en stimuleer je spelers en let daarbij op je woordkeuze. Geef zelf het 

goede voorbeeld en gebruik zelf nooit verbaal- en fysiek geweld. 

Accepteer besluiten 

Grijp tijdig in als bij je spelers de emoties hoog oplopen en accepteer en ondersteun dan 

ook de beslissingen die de (assistent)-scheidsrechters nemen. 

Promoot activiteiten 

Probeer je spelers op positieve wijze te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten en 

evenementen. 

Kleedkamer afspraken 

Zorg ervoor dat je altijd samen met je spelers in de kleedkamer aanwezig bent. Dit zowel voor en na de 

trainingen en wedstrijden. Doe de kleedkamerdeur op slot en verzamel alle waardevolle spullen van de 

spelers. 

Schoonmaken kleedkamer 

Het schoonmaken van de kleedkamer bij thuis- EN uitwedstrijden is een normale afspraak bij onze vereniging. 

Wilt u als leider en/of trainer hierop toezien. We beschouwen dit als uw verantwoordelijkheid. 

Vastzetten en loshalen doeltjes 

De trainingsdoelen zijn ook dit seizoen vast gezet d.m.v. een ketting en slot aan het hek rondom het 

kunstgrasveld. Dit ter voorkoming van „sloopwerk‟ door onverlaten. De sleutel van het kettingslot behoort tot 

de standaard sleutelbos en hangt, zichtbaar op, in het ballenhok. Na gebruik s.v.p. de sleutel direct 

terughangen op deze plaats. De laatste die per dag traint of de doeltjes gebruikt, wordt verzocht ervoor te 

zorgen dat de doeltjes opnieuw vastgezet worden op de hiervoor bestemde plek. 

Tip: Laat „tussendoor‟ het slot open. Dan kan het laatste team zonder sleutel de sloten dichtdoen, bij 

het opruimen van de doeltjes. 

Opruimen wedstrijd en trainingsmateriaal 
Als de training of wedstrijd is afgelopen ruimt u al het gebruikte materiaal op in het 

ballenhok. Dat wil zeggen, ballen in de juiste rekken, pionnen op hun plaats enz ...................................  

Uiteraard bent u zelf hierbij aanwezig en doet u het ballenhok daarna op slot. Bekijk ook of uw 

wedstrijd de eerste of laatste is op het bewuste speelveld. U kunt dan de cornervlaggen alvast 

plaatsen, of weer van het veld halen. Uw spelers kunnen u daarbij van dienst zijn. De cornervlaggen 

vallen dan ook niet ten prooi aan eventueel vandalisme, maar staan dan op een vaste plaats waar 

iedereen ze kan vinden. 

Ballenhok op slot 

Spelers mogen alleen in het ballenhok komen als u daar zelf ook aanwezig bent. Heeft u de benodigde 

materialen gepakt dan doet u het ballenhok op slot. Dit kan uiteraard alleen als er niemand anders in het 

ballenhok aanwezig is. Op het ballenhok zit namelijk een alarm. 
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Problemen met een speler 

Heeft u een probleem met een speler, om wat voor reden dan ook, neem dan altijd contact op met de 

groepsleider of iemand van het hoofdbestuur. Confronteer niet eerst andere mensen hiermee. Hiermee kun 

je een hoop misverstanden en “heen en weer geleuter” voorkomen. 

‘Nieuwe’ spelers niet zonder aanmelding mee laten trainen 

Het komt wel eens voor, dat een jongen/meisje zich spontaan aanmeldt op het trainingsveld 

om mee te trainen. Helaas, dit is niet toegestaan, vanwege verzekeringstechnische redenen. 

Na aanmelding via onze site, is vanzelfsprekend drie maal proeftrainen zonder kosten altijd mogelijk, 

maar eerst moet de (voorlopige) aanmelding via de site gebeurt zijn. 

Speler langere tijd afwezig? 

Wanneer een speler of speelster enige malen afwezig is geweest dient men even contact op te nemen met 

deze persoon en na te gaan wat eventueel de oorzaak zou kunnen zijn. Wanneer deze persoon niet meer 

bereid is tot het verschijnen op een training of wedstrijd neem dan even contact op met de 

ledenadministratie die dan actie kunnen ondernemen aangaande contributie en uitschrijven bij de KNVB. 

Dit kan ook via de groepsleiders gebeuren. 

Tussentijds van team wisselen? 

Het komt voor dat spelers gedurende het jaar van team willen wisselen. Neem bij deze wensen altijd eerst 

contact op met de groepsleider. Dit om gedoe met ouders en andere spelers te voorkomen. Gezamenlijk 

proberen we dan een oplossing te bedenken. 

Meldplicht bij wangedrag 

Bij geconstateerd wangedrag wordt het hoofdbestuur (bij jeugdspelers via de 

jeugdcommissie) op de hoogte gebracht van het gebeurde. 

Spreek elkaar aan 

Spreek spelers en ouders aan op waarden en normen. Neem zo nodig maatregelen, 

afhankelijk van de situatie, in overleg met een commissie- of bestuurslid. 
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Gedragregels voor het gebruik van de accommodatie 

Geen vernielingen 

Richt geen vernielingen aan. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor materiaal of andermans 

eigendommen. 

Ontvreemdingen 

Neem geen materiaal van de club of andermans spullen mee. Nodig dit ook niet uit door waardevolle 

spullen achter te laten in een kleedlokaal of op een veld. Doe tijdens de training ook de buitendeur van de 

eigen kleedkamer op slot. Kijk eerst even in de andere kleedkamer of daar nog spelers aanwezig zijn. 

Zuinig met materaal 

Wees zuinig op de door de club of sponsor ter beschikking gestelde materialen 

(bijvoorbeeld kleedkamers, goaltjes, velden). 

Betreden tribune 

Het is niet toegestaan voor zowel leden als niet-leden de tribune te betreden indien er 

geen wedstrijden zijn. 

Houd het netjes 

Laat een sportcomplex, zowel bij thuis- als uitwedstrijden altijd netjes achter. Gooi vuil in de daarvoor 

bestemde vuilnisbakken, maak schoenen buiten de kleedkamers schoon en maak na gebruik de 

kleedkamers altijd schoon. 

Parkeerplekken 

Zet uw voertuig (bijvoorbeeld: auto, brommer, fiets) op de daarvoor bestemde plek. 

Kantine 

Het is niet toegestaan om de kantine te betreden met voetbalschoenen. 

Alcohol 

Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen in kleedkamers en op en rond 
de velden. Slechts op het terras voor- of in de kantine. 

Respecteer het rookvrije sportpark 

Ons sportpark wil een zogenaamde rookvrije accomodatie zijn. Om deze reden hangen er ook ‘Rookvrij’ 

uitingen op en rond het sportpark. Wij hopen dat u dat respecteert en onze jeugd laat zien dat roken niet 

thuishoort op het sportpark. 

 

Soft- en Harddrugs 

Het is niet toegestaan om op het sportcomplex soft- en harddrugs te gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 



 


