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Voorwoord
Be Quick is een vereniging die een sportieve en veilige omgeving biedt waar op verantwoorde
wijze recreatief en prestatiegericht voetbal wordt gespeeld. Plezier in het spel staat te allen
tijde voorop.
Gelukkig gaat het met plezier samen werken en sportief samen spelen vaak vanzelf en
gedragen veruit de meeste leden en bezoekers van onze vereniging zich op een positieve
manier en dragen ze bij aan het verenigingsgevoel. Toch vraagt een omgeving waarin grote
groepen mensen samen zijn en de emoties soms hoog oplopen om duidelijkheid als het gaat
om regels waaraan mensen zich dienen te houden. Daarom is deze gedragscode opgesteld. Een
expliciete beschrijving van de normen en waarden voor het gedrag van onze leden en
bezoekers en de wijze waarop wordt opgetreden in bepaalde situaties.
Wij verwachten van alle leden en bezoekers dat zij deze gedragscode onderschrijven en zich
conformeren aan deze regels, normen en waarden. Op deze wijze kunnen wij ook naar buiten
toe laten zien wat voor een vereniging Be Quick ‘28 is en wil zijn: een vereniging om trots op te
zijn.
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1. Inleiding
Be Quick ‘28 wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen en zich verder
kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we
belangrijk. We willen actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers,
scheidsrechters en ouders/verzorgers op dit vlak. Be Quick ‘28 moet een ontmoetingsplaats
zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit
vraagt om duidelijke gedragsregels. Onze vereniging heeft gedragsregels opgesteld die hierbij
kunnen helpen. Het bestuur en de commissies dragen de gedragscode actief uit. In het
bijzonder de trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers hebben een
belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en
bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.
De gedragscode geldt voor alle leden. De algemene gedragsregels per
aandachtsgebied gelden voor alle doelgroepen binnen de vereniging. Daarnaast
zijn specifieke gedragsregels per doelgroep opgesteld.
Aandachtsgebieden:
• Sportcomplex
• Kantine
• Kleedkamers
• Velden
• Kleding en materiaal
• Alcohol, tabak en drugs
• Social media
Doelgroepen:
• Spelers, zowel senioren als jeugd
• Begeleiding
• Trainers
• Toeschouwers en ouders
• Vrijwilligers
• Scheidsrechters
Over wie gaat het?
Iedereen, die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger / scheidsrechter /
kaderlid bij Be Quick ‘28 wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor
jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders / verzorgers op de hoogte moeten zijn van de
gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij Be Quick ‘28 uitgedragen en
nageleefd. We moeten elkaar hier op kunnen en durven aanspreken.
Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we
normaal vinden en niet normaal vinden. Over normen en waarden. Eerst proberen we
duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder
verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers,
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leiders, toeschouwers, ouders, vrijwilligers, kaderleden, scheidsrechters) zich niet aan de
regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen en noemen dit de sanctie.

2. Doelstelling
Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker
dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele
constatering dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de
dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.
Het bestuur van onze vereniging wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan
door dit statuut in het leven te roepen en inzake het sociaal-ethisch beleid binnen de
invloedssfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren.

3. Gedragscode
Be Quick ‘28 vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de
beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgen 10 regels, die zowel op het voetballen als op
het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn. Voetbal is een
teamsport, die je met elkaar en met de gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal
en zonder tegenstander geen voetbal.
Wij gaan ervan uit dat alle leden en personen die het sportpark betreden de volgende regels
respecteren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Iedereen is welkom
Wij zorgen voor een positieve sfeer en houden ons aan afspraken
Wij tonen waardering voor de scheidsrechter
Wij laten de kinderen hun spel spelen
Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
Als er problemen zijn, maken we er melding van
Wij vloeken, schelden en pesten niet
Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag
Wij discrimineren niet
Wij zijn sportief en respectvol, geweld is uit den boze

Diegene, die zich niet houdt aan deze regels, wordt op dat gedrag aangesproken. In Bijlage 1
zijn de gedragsregels die langs de lijn gelden voor ouders, toeschouwers en leiders opgenomen.
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4. Fairplaycommissie (FPC)
4.1

Taakstelling

De Fairplaycommissie (FPC) is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de
volgende taakstelling heeft:
•
•
•

4.2

Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid
zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar omgaat en zijn /
haar sport op correcte wijze beoefent;
Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van
Be Quick ‘28 welke te maken hebben met normen en waarden;
Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten.

Samenstelling

De FPC bestaat uit minimaal 3 leden, waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en een ander lid.
De leden worden aangetrokken uit bijvoorbeeld de volgende geledingen van de vereniging:
o Jeugd (bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler);
o Senioren;
o Technische staf;
o (club)scheidsrechters
De leden worden benoemd door het bestuur.

4.3

Werkwijze

In principe blijven de direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) primair verantwoordelijk voor
het nemen van eventuele maatregelen bij de speltechnische incidenten en incidenten van
ondergeschikte betekenis, dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden. Indien er sprake is
van ernstig wangedrag of de overtredingen van meer structurele aard zijn wordt de FPC pas
ingeschakeld. Dit kan ook indien betrokken overtreder(s) er, al dan niet structureel, blijk van geven
niet bevattelijk te zijn voor de opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden.
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4.4

Procedure

De FPC wordt ingeschakeld bij wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken
overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde
maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten geldt de
volgende procedure, waarop de werkwijze van de FPC is gebaseerd:
1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) wordt in de gelegenheid gesteld tot het
aanmelden van een incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict
en/of incident betrekking heeft op de statuten, reglementen en gedragsregels van Be
Quick en de KNVB.
2. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident neemt het bestuur op
grond van de verenigingsstatuten onmiddellijk het besluit tot een voorlopige
strafoplegging. Betrokkene wordt hiervan binnen drie werkdagen schriftelijk in kennis
gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan de FPC gezonden.
3. De FPC neemt de zaak in behandeling.
4. De FPC deelt uiterlijk binnen een week na ontvangst van het verzoek aan betrokkene(n)
schriftelijk mede, welke zaak aangaande het betreffende lid aanhangig is gemaakt.
5. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te
verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen een week na
kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de FPC te zijn.
6. Op zijn schriftelijke verantwoording kan betrokkene in de gelegenheid worden gesteld
op een door de FPC te bepalen tijd en plaats een mondelinge toelichting te verstrekken.
Voorafgaand hieraan wordt bepaald of ook getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd
worden, dit ter beoordeling van de FPC. De FPC maakt een verslag op van deze
mondelinge verantwoording.
7. De FPC adviseert het bestuur gemotiveerd aangaande de door haar voorgestelde
strafoplegging. Dit zal schriftelijk gebeuren uiterlijk binnen 3 weken nadat het verzoek
als bedoeld onder punt 4 werd ontvangen.
8. Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden.
Het bestuur besluit binnen 2 weken na ontvangst van het advies van de FPC. Het bestuur
kan uitsluitend gemotiveerd van het advies van de FPC afwijken, indien daarvoor
zwaarwegende argumenten zijn.
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5. Sancties
Sancties kunnen als hierboven beschreven worden opgelegd indien sprake is van wangedrag of
molestaties en indien leden niet voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de statuten van
de vereniging. Sancties kunnen bestaan uit:
1.
2.
3.

Berisping
Schorsing
Royement

Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode
dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
Bij onze vereniging kan een royement alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige
mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder deze gedragscode) en/of besluiten van
organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na
sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een
royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is betrokkene geschorst. De rechten van de betrokkene - waaronder het
recht van beroep - zijn gewaarborgd.
Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van
overtredingen wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde
tuchtreglementen en strafopleggingen bij molestaties.
De FPC beoordeelt een situatie op en / of rond het veld (spelers, trainers, leiders etc.) niet
los van de KNVB reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier). Toegekende
straffen van KNVB zijde dienen in principe als voldoende gedragscorrectief te worden
beschouwd. Alleen in bijzondere situaties kan de FPC het bestuur adviseren additionele
sancties op te leggen. Het bestuur is daar natuurlijk ook zelf toe gerechtigd.
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Bijlage 1: Gedragscode
A

Gedragsregels m.b.t. de aandachtsgebieden

Voor alle gedragsregels geldt dat diegene, die zich niet houdt aan deze regels, op dat gedrag -door
een ieder- aangesproken kan worden. Wij verwachten van een ieder die een overtreding
signaleert, dat diegene de ander daarop aanspreekt. Wij zijn immers met elkaar verantwoordelijk
voor het klimaat binnen de vereniging.

A.1 Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk
daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Wij houden ons sportcomplex schoon.
• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling
geplaatst.
• Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
• De toegangen naar de velden worden, in het belang van de veiligheid, vrijgehouden.
• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

A.2 In de kantine
•
•
•

Na het sporten douchen we voordat we naar de kantine gaan.
Roken is niet toegestaan.
Wij verwachten dat de leden in de kantine na gebruik de lege flessen etc. naar de
bar terug brengen. Wij verwachten dat de leden elkaar wijzen op dit hulpgebaar
naar de barmedewerkers.
• Het is verplicht de voetbaltassen in het tassenrek te plaatsen, en niet in de kantine of naast
het tassenrek.
• Honden zijn toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en geen overlast veroorzaken.
• De aanwijzingen van de barmedewerkers worden opgevolgd.

A.3 In en rond de kleedkamers
•
•
•
•
•
•

Voetbalschoenen worden buiten de deur schoongemaakt voordat de gang naar de
kleedruimten wordt betreden.
Het schoonmaken van de schoenen of het uitspoelen van trainingskleding in de
doucheruimte is niet toegestaan.
Douchen na de wedstrijd / training is verplicht
Hou rekening met de teams die na jou gebruik willen maken van de kleedkamer.
Douche je en verkleed je indien gevraagd zo snel mogelijk.
We staan niet op de banken in de kleedkamers.
De kleedkamers worden altijd opgeruimd en aangeveegd achtergelaten. De trainers en
leiders houden hier toezicht op.
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•
•

Afval wordt in de afvalbakken gedaan.
De in de kleedkamers aanwezige aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de
kleedkamers worden stipt nageleefd.

A.4 Op en rond de velden
•
•
•
•

Wees zuinig op de velden.
Velden zijn geen oversteekplaats. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet.
Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
Alcohol en glas langs de lijnen zijn niet toegestaan.

A.5 Kleding en materiaal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iedere speler is verplicht het officiële Be Quick ‘28 tenue te dragen tijdens de wedstrijden.
(Eigen) sportkleding is altijd schoon en heel.
Alle elftallen mogen (in principe) spelen in een gesponsord tenue, mits het bestuur
akkoord is met de sponsoring en uiting.
Spelers zijn zuinig op de tenues van de vereniging.
Per elftal worden afspraken gemaakt over het wassen en verzorgen van de kleding. De
voorkeur gaat uit naar gezamenlijk wassen zodat de kans op kleurverschil het kleinst is.
Het dragen van scheenbeschermers bij trainingen, wedstrijden en toernooien is verplicht.
Het wedstrijd- en trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor
bestemde plaats.
De ballen, die over het hek worden geschoten, worden altijd meteen opgehaald.
De verschillende materiaalhokken blijven opgeruimd.

A.6 Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat Be Quick ‘28
veel jonge leden heeft dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden.
•

•
•
•
•
•
•
•

Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en
zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van
alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is
voor 12:00 uur niet toegestaan.
Roken in het clubgebouw is niet toegestaan.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan.
Er wordt geen alcohol geschonken / verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.
Het is ouders en anderen niet toegestaan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verschaffen.
Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken buiten het clubgebouw en het terras.
Desgevraagd is men verplicht zich te legitimeren aan de barmedewerkers.
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•

Wij verwachten dat onze leden, toeschouwers en vrijwilligers kennis nemen van de
regels rondom het gebruik van alcohol en glas via de publicaties in de kantine. Wij
verwachten dat de leden, toeschouwers en vrijwilligers zich aan deze regels houden.

A.7 Gebruik Social Media
Inleiding
Het gebruik van social media (zoals Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat, Instagram,
enz.) is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Om die reden vinden wij het
binnen Be Quick’28 erg belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat wij van hem of haar
verwachten bij het gebruik van die social media. Uiteraard gaat het dan om het gebruik
van social media dat van invloed is of kan zijn op het werk of de voetbalclub Be Quick’28.
Voor leden van Be Quick’28 gelden dan ook de volgende uitgangspunten en richtlijnen
voor het gebruik van social media. Zoals gezegd gaat het dan alleen om situaties waarbij
er een overlap is (of kan zijn) tussen voetbal en privé. Als er geen raakvlak is met de club
dan is dat de privé-situatie van het lid van Be Quick’28.
Maar let op: ook dan is het belangrijk om voorzichtig om te gaan met social media. Er zijn al
voorbeelden van privé-uitlatingen waardoor Be Quick’28 in de problemen kwam. Vandaar
de volgende uitgangspunten.
Uitgangspunten
• Wees positief op social media;
• Wees je als lid van Be Quick’28 bewust van de gevolgen van het gebruik van social
media. Alles wat je via social media verspreidt staat vast, is eenvoudig terug te
vinden en vaak lastig weer te verwijderen;
• Realiseer je dat je online ook netjes met elkaar om moet gaan, net als in het
gewone leven;
• Gebruik ook op social media geen bedreigende, (seksueel) intimiderende,
beledigende, discriminerende of racistische taal;
• Respecteer de privacy van anderen;
• Wees je er van bewust dat wat je op social media plaatst door anderen kan
worden begrepen alsof je dat namens Be Quick’28 hebt geplaatst;
• Mocht je het om één of andere reden toch nodig vinden om via social media iets
te plaatsen over een onderwerp dat te maken kán hebben met Be Quick’28, dan
moet je daar vooraf toestemming voor vragen bij het hoofdbestuur. Als je die
toestemming hebt gekregen moet je bij het plaatsen duidelijk benoemen dat je
dat op persoonlijke titel doet.
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Wat mag niet:
• Via social media negatieve uitlatingen doen over Be Quick’28 of over leden van
de club;
• Via social media uitlatingen doen over de relaties en/of sponsoren en/of
leveranciers van Be Quick’28, ongeacht waar dit over gaat;
• Iets op social media plaatsen dat het belang van Be Quick’28 zou kunnen
schaden;
• Via social media informatie verspreiden over Be Quick’28;
• Via social mediarechten van derden schenden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
plaatsen van een foto waar iemands gezicht op staat (portretrecht), een foto
plaatsen die iemand anders heeft gemaakt (beeldrecht), een merk noemen of een
bepaald citaat overnemen (auteursrecht);
Sancties
•
•

•

Bij overtreding van de uitgangspunten en richtlijnen uit deze code kan Be
Quick’28 maatregelen treffen.
De inhoud van de maatregel is afhankelijk van wat je hebt gedaan en hoe ernstig
dat is. Denk bijvoorbeeld aan een waarschuwing, een schorsing en/of een aangifte
bij de politie. In het ergste geval of bij herhaling kan ook beëindiging lidmaatschap
volgen.
Eventuele schade die Be Quick’28 lijdt door overtreding van deze code kan op jou
worden verhaald.

Voor deze code geldt dat waar Be Quick’28 staat, dat dit ook geldt voor leden/staf die
aan Be Quick’28 zijn verbonden.

B.

Gedragsregels m.b.t. de doelgroepen:

Hand geven voor aanvang van de wedstrijd
De drempel om een onbekende voetballer tijdens een wedstrijd eens flink te "raken" is doorgaans
vrij laag. Daarentegen wordt de drempel wat hoger, als je iemand wél kent, ook al is het maar
oppervlakkig. Vanuit deze filosofie hebben we het kennismaken vóór de wedstrijd ingevoerd.
De bedoeling is dat de spelers van beide teams elkaar voorafgaande aan de wedstrijd een hand
geven. Andere methoden van "kennismaking" zijn uiteraard ook mogelijk. En natuurlijk worden de
scheidsrechter en zijn beide (club)assistenten niet vergeten!

B.1 Gedragsregels voor de speler
De spelers zijn als de leden van Be Quick ‘28 de kern van de voetbalvereniging.
De speler:
• Doet niets dat de goede naam van Be Quick ‘28 in diskrediet kan brengen.
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn
medespelers in het veld.
Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer /
leider /wedstrijdsecretariaat als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
Onthoudt zich van onsportief gedrag in het algemeen.
Is voor een wedstrijd op het vooraf aangegeven tijdstip aanwezig.
Draagt tijdens de wedstrijden en toernooien het tenue van Be Quick ’28.
Toont respect voor zijn trainer(s) en leider(s), de tegenstander en het publiek en
onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van
derden.
Accepteert de beslissingen van zijn trainer(s) en leider(s), de scheidsrechter en de
grensrechters en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de
leiding.
Is zuinig op alle materialen van Be Quick ‘28 en andere verenigingen, dus ook op de velden en
de kleedkamers.
Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen,
vloeken, scheldwoorden, krachttermen en dergelijke.
Zorgt dat de gebruikte kleedkamer schoon wordt achtergelaten. Zet op wedstrijddagen zijn
voetbaltas in het daarvoor bestemde rek.
Zet zijn of haar fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken.
Wordt geacht medespelers aan te spreken, die handelen in strijd met de geldende
gedragsregels.
Spreekt met zijn medespelers onderling af wie de kleedkamer na gebruik schoonmaakt.

B.2 Gedragsregels voor de begeleider
De begeleider:
• Doet niets dat de goede naam van Be Quick ‘28 in diskrediet kan brengen en
is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie.
• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team, gedraagt zich sportief.
• Toont respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoudt zich van een
negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en
grensrechters.
• Toont respect voor zijn trainer(s) en leider(s), tegenstanders, ouders, toeschouwers en
vrijwilligers en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het
gedrag van derden.
• Gebruikt geen onwelvoeglijke taal, zoals discriminerende opmerkingen,
vloeken, scheldwoorden, krachttermen etc.
• Treedt bij escalaties tijdens de wedstrijd beschermend op voor iedereen die
volgens de regels bij de wedstrijd betrokken is. Optreden is gericht op een deescalerend effect op de gebeurtenissen.
• Houdt toezicht in de kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden en zorgt dat de kleedkamer
opgeruimd en intact zoals men hem heeft aangetroffen wordt achtergelaten.
Gedragscode Be Quick ‘28
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Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.
Organiseert het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen en het opklappen van de
netten als er geen thuiswedstrijd meer wordt gespeeld.
Rapporteert wangedrag of andere problemen bij de desbetreffende coördinator,
contactpersoon of bij de commissie FPC. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens
de ouders / verzorgers ingelicht.

B.3 Gedragsregels voor de trainer
De trainer:
• Doet niets dat de goede naam van Be Quick ‘28 in diskrediet kan brengen en is
zich bewust van zijn voorbeeldfunctie.
• Is voor, tijdens en na trainingen, wedstrijden en toernooien verantwoordelijk voor het
gedrag van zijn elftal.
• Instrueert spelers en (bege)leider(s) over gewenst en ongewenst gedrag.
• Neemt de eigen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de spelers en laat
het bepalen van de gedragsgrenzen niet alleen aan de scheidsrechter.
• Neemt binnen de eigen mogelijkheden maatregelen indien de gedragsregels niet
nageleefd worden.
• Toont respect voor zijn spelers en leider(s), de scheidsrechter en grensrechters en onthoudt
zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter
en de grensrechters.
• Toont respect voor tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoudt zich
van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van derden.
• Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen,
vloeken, scheldwoorden, krachttermen en etc.
• Treedt bij escalaties tijdens de wedstrijd beschermend op voor iedereen die
volgens de regels bij de wedstrijd betrokken is. Optreden is gericht op deescalerend effect op de gebeurtenissen.
• Houdt toezicht in de kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden en zorgt dat de kleedkamer
opgeruimd en intact wordt achtergelaten.
• Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.
• Organiseert het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen en het opklappen van de
netten als er geen thuiswedstrijd meer wordt gespeeld.
• Ziet er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met de velden.
• Zorgt dat het veld na de training (op tijd) ontdaan is van de gebruikte materialen.
• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator
of bij de secretaris. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders /
verzorgers ingelicht.

B.4 Gedragsregels voor de scheidsrechter
De scheidsrechter:
• Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen,
vloeken, scheldwoorden, krachttermen etc.
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Vult de wedstrijdformulieren naar eer en geweten en volgens de regels van de KNVB in.
Is een half uur voor de wedstrijd aanwezig.
Past de regels toe aan het niveau van de spelers. Plezier in het spel staat bij jeugdvoetbal
voorop.
Is zowel binnen als buiten het veld sportief.
Is beslist, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen.
Zorgt ervoor op de hoogte te zijn van vernieuwde spelregels.
Geeft daar waar verdiend beide teams een compliment voor het goede spel.

B.5 Gedragsregels voor de toeschouwer
De ouder / toeschouwer:
• Doet niets dat de goede naam van Be Quick ‘28 in diskrediet kan brengen en
is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie.
• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door sportief gedrag en
respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken / reclameborden van het veld.
• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en
begeleiders en komt dus niet in de kleedkamer (uitgezonderd E + F) tenzij op verzoek
van de begeleiding.
• Moedigt positief aan maar onthoudt zich van technische en tactische aanwijzingen.
• Moedigt niet aan tot harder voetbal.
• Volgt redelijke aanwijzingen van de kaderleden en de vrijwilligers op
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Heeft respect voor de trainer(s) en leider(s), de scheidsrechter en grensrechters en
onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op de leiding van de
scheidsrechter en grensrechters.
Heeft respect voor spelers, tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en
onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van
derden.
Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen,
vloeken, scheldwoorden, krachttermen etc.
Uit eventuele kritiek op training, begeleiding of organisatie bij de
desbetreffende trainer(s) en/of leider(s), coördinator of TC-lid.
Gunt zijn / haar kind het kind zijn, want het kind moet nog veel leren.
Kent de gedragsregels voor “langs de lijn”, die als bijlage 2 zijn opgenomen.

B.6 Gedragsregels voor de overige vrijwilliger
Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol
spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals
hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.
De vrijwilliger:
• Doet niets dat de goede naam van Be Quick ‘28 in diskrediet kan
brengen en is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie.
• Houdt toezicht op het schoon achterlaten van de ruimten die tijdens activiteiten worden
gebruikt.
• Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen,
vloeken, scheldwoorden, krachttermen etc.
• Neemt bij constatering van wangedrag, overtreding van de gedragsregels e.d.
contact op met de begeleider van het desbetreffende team of meldt dit schriftelijk
aan het verantwoordelijk bestuurslid.
• Is zich bewust van de voorbeeldfunctie en gedraagt zich altijd respectvol en sportief.
• Maakt geen verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand
opzettelijk.
• Toont respect voor anderen en is zuinig op de eigendommen van Be Quick ‘28

C

Overzicht sancties

Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de strafmaat aan bij zogenaamde molestaties.
Deze strafmaat is de leidraad voor de FPC bij het bepalen van de strafmaat voor
overtredingen van de gedragsregels, zoals deze beschreven zijn in dit statuut, voor zover deze
reeds niet door de KNVB zijn of zullen worden bestraft. Het FPC adviseert het bestuur. Het
bestuur houdt zich het recht voor om gezien de omstandigheden af te wijken van
onderstaande sancties.
De verantwoordelijkheid t.a.v. preventief en correctief optreden ten opzichte van gedrag ligt in
principe bij de ouders, leiders en trainers.

Molestatie
Omschrijving

Alleen gepleegd

Strafoplegging
Samen met anderen gepleegd

1. Belediging in woord en gebaar (gericht tegen de persoon of tegen het gezag)
Omschrijving
Eenvoudige belediging (1e keer)
Eenvoudige belediging (herhaald)
Grove belediging (spuwen)

Alleen gepleegd
1 wedstrijd schorsing
2 wedstrijden schorsing
3 wedstrijden schorsing

Samen met anderen gepleegd
1 wedstrijd schorsing
2 wedstrijden schorsing
3 wedstrijden schorsing

2. Bedreiging (dreigen met niet nader omschreven handelen)
Omschrijving
Eenvoudige bedreiging (“Ik zie je nog
wel”)
Concrete bedreiging met geweld
(“ik sla je straks in elkaar”)

Alleen gepleegd
3 wedstrijden schorsing

Samen met anderen gepleegd
3 wedstrijden schorsing

10 wedstrijden schorsing

7 maanden schorsing

3. Fysiek gewelddadig handelen
Omschrijving
Handtastelijkheden

Alleen gepleegd
7 maanden schorsing

Samen met anderen gepleegd
7 maanden schorsing

Trekken aan kleding, wegduwen

3 wedstrijden schorsing

3 wedstrijden schorsing

Het gooien en/of trappen van
voorwerpen in de richting van
anderen

3 wedstrijden schorsing

3 maanden schorsing

Slaan en/of schoppen in de
richting van anderen, vechten

7 maanden schorsing

7

maanden schorsing

4. Mishandeling
Omschrijving
Lichte vorm – geen letsel, wel pijn
Middelvorm – letsel (blauw oog)
Ernstige vorm / genezingsduur
langer dan 10 dagen
Zware vorm / blijvend letsel

Alleen gepleegd
2 jaar schorsing

Samen met anderen gepleegd
2 jaar schorsing

2 jaar schorsing
2 jaar schorsing

2 jaar schorsing
2 jaar schorsing

Royement + aangifte bij politie

Royement + aangifte bij politie

Alleen gepleegd
Royement + aangifte bij politie

Samen met anderen gepleegd
Royement + aangifte bij politie

5. Diefstal
Omschrijving
Elke vorm

Hierbij dient ook bedacht te worden, dat naast de bestraffing van leden ook de vereniging door de
KNVB bestraft kan worden, indien er sprake is van molestaties door leden en/of toeschouwers:
•

•

Een vereniging kan verantwoordelijk worden gesteld voor een overtreding, welke is begaan
door haar leden en al degenen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie (welke
dan ook) bekleden;
Een vereniging kan eveneens verantwoordelijk worden gesteld voor gedragingen van
toeschouwers, die geen lid zijn van de KNVB, voor zover de vereniging ten aanzien van
gedragingen onzorgvuldigheid kan worden verweten. Het referentiekader van sancties
voor wangedrag en/of molestaties “buiten het speelveld” wordt hierop gebaseerd.

Bijlage 2: Gedragsregels langs de lijn voor ouders,
toeschouwers en leiders
Be Quick ‘28 is blij met de belangstelling en inzet van ouders, toeschouwers en leiders langs de lijn.
Om het leuk te houden willen wij de volgende richtlijnen met elkaar afspreken:
PLEZIER GAAT VOOR PRESTEREN!
In plaats van ‘heb je gewonnen’ en ‘heb je gescoord?’ kun je ook vragen: ‘was het leuk’ en ‘hoe ging
het?’
Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinderen dat plezier voorop staat. Vanuit plezier
voor een sport gaat een kind presteren naar kunnen.
MOEDIG AAN, MAAR COACH NIET MEE
Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de
kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. Als er een coach is maakt die
afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept. Daarnaast kan het je kind uit
zijn spel halen of er voor zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept
negatief is..... Daarnaast is gebleken dat teveel coachen tijdens een wedstrijd tot overdaad leidt, de
kinderen zullen de instructies niet meer opnemen en zelfs in de war raken.
MOEDIG ALLE KINDEREN AAN, NIET ALLEEN DIE VAN JEZELF!
Niet alle ouders zijn er bij of kunnen erbij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt is
dat wel zo leuk voor allemaal.
HOUD JE MOND TEGEN DE SCHEIDS- EN GRENSRECHTERS!
Soms moeilijk maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage! Soms zit het mee en soms tegen,
dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen te laten zien en zo te leren dat een
scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan. Probeer anders zelf
eens een keer een wedstrijd te fluiten!
LAAT JE KIND ZIJN OF HAAR SPORT ZELF BELEVEN
Zelf het eerste nooit gehaald en is nu je missie dat je kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de
sporttalenten van je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en prima zolang je die wensen en
ambities voor jezelf houdt. Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog
het wil sporten. Dan beleeft het echt plezier aan zijn sport! Als je kind talent heeft dan wordt het
vanzelf wel opgemerkt.
BLIJF BUITEN DE OMHEININGEN
Het voetbalveld is voor de spelers en niet voor de toeschouwers. Blijf daarom buiten de omheiningen
of boarding. Als die niet aanwezig is, blijf dan in ieder geval buiten de lijnen van het speelveld.
Ga ook niet roken langs de lijn, maar doe dit zoveel mogelijk buiten de omheining of boarding. Alleen
de leiders / leiders mogen langs de lijn staan.
RESPECT VOOR VRIJWILLIGERS
Trainers, leiders, scheids- en grensrechters, mensen in de kantine, het zijn allemaal vrijwilligers!
Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van je kind mogelijk te maken.
Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Be Quick ’28 heeft als vereniging altijd
vrijwilligers nodig. Als je dan toch zo graag met het coachen of de arbitrage wilt bemoeien, wordt dan

trainer, leider of scheids- en grensrechter. Op die manier ben je ook nog eens meer betrokken bij de
sport van je kind!

