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1. INLEIDING
Jeugdleden en clubleden ontwikkelen zich niet alleen als voetballer, maar ook als mens. In de club
ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden: respect, omgangsvormen, sportiviteit, vreugde en verdriet,
vriendschappen, … Sport leert bovendien grenzen te ontdekken en te verleggen, het leidt tot
zelfkennis en zelfvertrouwen.
De leden van KFC Zwarte Leeuw moeten zich geborgen voelen. Het familiale karakter is typisch voor
de club en wordt hoog in het vaandel gedragen. Geborgenheid hoort daarbij. We willen een
omgeving faciliteren waarin jeugd en volwassenen zorgeloos en geweldloos kunnen genieten van de
voetbalsport en het verenigingsleven.
Net als elke andere sport heeft ook de voetbalsport haar spelregels. De handhaving van deze
spelregels is in eerste instantie voorbehouden aan de scheidsrechters. Maar er bestaat meer dan
alleen opvolging en handhaving van de spelregels die op de velden van toepassing zijn. Onze
vereniging kent haar eigen huis- en gedragsregels, maar onderschrijft ook standaard omgangsregels
en specifieke regels en codes voor het voorkomen van seksuele intimidatie. We dienen ons op een
goede, verantwoorde en acceptabele manier te gedragen om het positief klimaat en het familiale en
geborgen karakter van KFC Zwarte Leeuw te behouden.
Daarom is deze “gedragscode‟ opgesteld. De gedragscode omvat het geheel van gedragsregels,
omgangsregels en meldcodes. De gedragscode moet bijdragen aan de vergroting van het
voetbalplezier van iedereen en moet het positieve imago van onze vereniging in de praktijk te
bevestigen en te vergroten. Het document draagt bij aan het bewustwordingsproces van spelers,
begeleiders, trainers, coaches, ouders, vrijwilligers, bestuurders en supporters. We onderschrijven
allemaal het belang van normen en waarden en de voorbeeldfunctie die volwassenen hierbij hebben.
De bestuursorganen zullen deze gedragscodes periodiek evalueren en voorstellen doen om de code
aan te passen. Niet onbelangrijk dat deze gedragscode naadloos aansluit enerzijds bij onze
kernwaarden en strategie.

2. ALGEMENE GEDRAGSCODE
Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen KFC Zwarte Leeuw.. Alle
spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de
vereniging betrokken zijn, worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en
verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de
regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan. Bij het
gebruik van “mannelijke” woorden (hij, hem, speler, voetballer, e.d.), kan ook het “vrouwelijke”
equivalent worden gelezen (zij, haar, speelster, voetbalster, etc.).

2.1. UITGANGSPUNTEN
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De uitgangspunten van onze gedragscode zijn steeds sportiviteit en respect. Zoals het in de missie en
visie is geformuleerd dragen we wilskracht en het beste uit jezelf halen hoor in het vaandel.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

KFC Zwarte Leeuw is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen, die op sportieve wijze
in verenigingsverband wil voetballen.
Sporten doen we met elkaar. Met teamgenoten en met tegenstanders. Wie tegen zijn verlies
kan, is altijd winnaar.
Wanneer iemand zich onsportief gedraagt, mag dit geen aanleiding geven tot een onsportieve
tegenreactie.
Voetballen is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
We onthouden ons van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld binnen of buiten het
voetbalspel.
Pesten wordt niet getolereerd.
We respecteren onze medespelers en onze tegenstanders.
We respecteren bovendien andermans eigendommen.
Niet alleen voetballers maar ook scheidsrechters en grensrechters kunnen en mogen fouten
maken. We respecteren daarom dat scheidrechters en grensrechters ook vergissingen kunnen en
mogen maken.
Lid zijn van KFC Zwarte Leeuw is meer dan alleen voetballen. Alle leden, ouders of verzorgers van
jeugdleden moeten in de mate van het mogelijke bereid zijn om naar vermogen verenigingstaken
te verrichten. We willen een klimaat scheppen waarin het “verenigen” leuk is en geen opgave of
verplichting.

2.2. AANSPRAKELIJKHEID
Een verenigingslid (speler, ouder/verzorger en supporter) is hoofdelijk aansprakelijk voor persoonlijk
aangerichte schade en/of vernieling aan eigendommen van de eigen vereniging, van tegenstanders
en voor persoonlijke schade.

2.3. SANCTIES
Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de
overtreding zullen passende maatregelen genomen worden.

2.4. COMMUNICATIE
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over de gedragscode en (doen)
handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat de gedragscode gaat leven, wordt
uitgedragen en wordt nageleefd. Door lid te worden van de club verklaar je je akkoord met deze
gedragsregels.
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2.5. GEDRAGSCODE ALGEMEEN
▪

▪
▪
▪

Leden van KFC Zwarte Leeuw voldoen op tijd de contributie. Achterstand in de
contributiebetaling kan ertoe leiden dat er geen trainingen en wedstrijden gevolgd en gespeeld
mogen worden.
Leden van KFC Zwarte Leeuw accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn rol:
beslissingen van grensrechters worden eveneens geaccepteerd.
Leden van KFC Zwarte Leeuw behandelen het materiaal, de velden en de gebouwen duurzaam
op een respectvolle wijze.
Leden van KFC Zwarte Leeuw worden geacht om een medelid aan te spreken in het geval dit
medelid gedragsregels overtreedt.

2.6. GEDRAGSCODE DRUGS EN ALCOHOL
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. De gedragsregels met
betrekking tot het gebruik van alcohol en drugs wordt daarom specifiek onder de aandacht gebracht:
▪
▪
▪

Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik van alcohol en tabak in het
bijzijn van jeugdleden geeft een slecht voorbeeld en wordt afgekeurd.
Er geldt een algeheel rookverbod in het gebouw.
Het bezit en gebruik van drugs is op ons sportcomplex ten strengste verboden en leidt minimaal
tot verwijdering van ons complex en disciplinaire maatregelen.

2.7. GEDRAGSCODE KANTINE
▪
▪
▪
▪

Ga zorgvuldig met het meubilair en het materiaal om.
Roken in de kantine is niet toegestaan.
Stoelen en banken zijn bestemd om op te zitten. Er wordt niet op stoelen gestaan en niet op
tafels gezeten.
Agressief of ander normafwijkend gedrag wordt niet getolereerd en leidt minimaal tot
verwijdering.

2.8. GEDRAGSCODE OP EN ROND DE VELDEN
▪
▪
▪

De voetbalvelden zijn geen oversteekplaats. Loop dus rond het veld als je naar een ander veld
wandelt.
Toeschouwers dienen tijdens een wedstrijd achter de lijnen te blijven en (indien aanwezig) ook
achter de hekken en de reclameborden.
Laat geen afval en etensresten achter op het veld of langs de lijn en deponeer dit in de
aanwezige vuilnisbakken.
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▪

Behandel de velden, de doelen, de materialen, de trainingsvoorzieningen e.d. zorgvuldig om een
lange duurzaamheden te waarborgen.

2.9. GEDRAGSCODE OP EN ROND DE ACCOMMODATIE
▪
▪
▪
▪
▪

Fietsen en brommers dienen in of aan de fietsenrekken en fietsenzone te worden geplaatst.
Auto’s dienen te worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.
De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (ambulance) vrijgehouden.
De parkeerzone voor minder mobiele mensen wordt vrijgehouden (aangegeven in het blauw).
Respecteer het milieu en de groenvoorzieningen.

3. GEDRAGSCODE SPELERS
▪
▪
▪
▪

Respecteer je sport en alle actieve en passieve deelnemers.
Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld bij sport.
Streef gezamenlijk naar een faire sportbeoefening

3.1. AANWEZIGHEDEN - STIPTHEID
▪
▪

Zorg ervoor dat je tijd op het afgesproken uur en het door de trainer aangegeven uur aanwezig
bent voor wedstrijd en training.
Meld je tijdig af bij leider of trainer wanneer je verhinderd bent bij training of wedstrijd.

3.2. AFSPRAKEN – SPORTIVITEIT – RESPECT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kom afspraken na in team- en clubverband.
Voetbal met sportiviteit en met teamgeest: wilskracht. Ben overtuigd van je kunnen en grijp de
kansen die je krijgt.
Steun elkaar binnen en buiten het veld. Je bent onderdeel van een team.
Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
Gedraag je niet alleen binnen maar ook buiten het veld sportief.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook
wordt niet geaccepteerd.
Accepteer het gezag van de scheidsrechter, de beslissing van een grensrechter, van de leiding
van het team en van bestuursleden en kaderleden.
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

Accepteer en respecteer de besluiten van de scheidsrechters en grensrechters, ook al ben je het
er niet mee eens. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren
en woorden.
Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of om jouw team
aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
Geef tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd altijd een hand. Feliciteer de
tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
Laat kleedkamer netjes, zowel de eigen kleedkamers als de kleedkamers van de tegenstander.
Voetbalschoenen altijd buiten uitkloppen.
Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat er mogelijkheden worden geboden
om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.

4. GEDRAGSCODE TRAINERS EN BEGELEIDERS
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op trainers en begeleiding van toepassing. Trainers
en begeleiders hebben een bijzondere voorbeeldfunctie voor de jeugdspelers.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Houd steeds in gedachten dat je een voorbeeldfunctie heeft en handel ook zo.
Leer spelers dat spelregels gezamenlijke afspraken zijn die nagekomen dienen te worden.
Toon respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een
onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd
verliezen.
Kinderen hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het
verdiend is.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen is niet
acceptabel.
Help de (jeugd)scheidsrechters in moeilijke gevallen en laat hem of haar niet aan zijn lot over.
Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van uw functie.
Wees op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen.
Wangedrag of andere problemen worden binnen het team opgelost en gerapporteerd aan de
technisch coördinator.
Zie erop toe dat bij uit- en thuiswedstrijden spelers de kleedkamer schoon achterlaten.
Wees verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van
(kostbare) spullen van de spelers.

Zorg voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden.
Wees verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal.

5. GEDRAGSCODE OUDERS
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Ouders zijn voor jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter de ouders zich aan afspraken
over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Alle
gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op ouders van toepassing.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Forceer een kind niet wanneer het geen interesse toont om deel te nemen aan een sport.
Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of
dochter.
Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
Zie erop toe dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
Controleer (bij jonge spelers) voor vertrek op aanwezigheid van juiste kleding, schoenen en
scheenbeschermers.
Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie. Wees daarom positief langs de lijn en respecteer de
beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter.
Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek de integriteit van
dergelijke personen niet in twijfel.
Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en
met de tegenstander.
Geef het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen wordt niet geaccepteerd.
Blijf tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.
Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn. Moedig de spelers
positief aan.
Stimuleer uw kind volgens de regels van het spel te spelen.
Maak het kind niet belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een
wedstrijd heeft verloren.
Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet boos, de volgende keer beter.
De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.
Applaudisseer voor goed spel van beide teams. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Help waar mogelijk bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
Doe naar vermogen mee aan vrijwilligerswerk binnen de vereniging.
Erken de waarde en het belang van de vrijwillige trainer/leider/coach. Zij geven hun tijd en
kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
Geef de trainer/leider/coach de gelegenheid hun team te coachen en te begeleiden. Toon uw
positieve aanmoedigingen enthousiasme, maar laat de coaching en begeleiding over aan de
trainer/coach/leider.
Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.
Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren.

6. GEDRAGSCODE VRIJWILLIGERS
Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen van de gedragscode.
▪

Zie erop toe dat de gebruikte ruimtes netjes en schoon worden achtergelaten.
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▪

▪
▪
▪

Neem bij constatering van overtredingen van de gedragscode contact op met de
eerstverantwoordelijke. Dat kan de afgevaardigde, de trainer, een commissielid of een
bestuurslid zijn.
Fungeer als voorbeeld en gedraag u ten alle tijden sportief en respectvol naar anderen.
Maak geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand
opzettelijk.
Draag de visie, normen en waarden van de club uit en respecteer ze. Draag naar iedereen een
positieve boodschap uit over KFC Zwarte Leeuw.

7. GEDRAGSCODE BESTUURDERS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wees als bestuurder steeds bewust van de voorbeeldfunctie die een bestuurder heeft naar
spelers, ouders, trainers, begeleiders, supporters, vrijwilligers en medebestuurders.
Sta niet toe dat een sportactiviteit primair voor de toeschouwers wordt gemaakt.
Wees erop alert dat voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen.
Maak de gedragscode voor iedereen openbaar.
Zorg ervoor dat spelers, ouders, trainers, begeleiders, supporters, vrijwilligers zich bewust zijn
van hun invloed en verantwoordelijkheid met betrekking tot sportiviteit.
Zorg voor goed toezicht van trainers en (spel)leiders opdat zij in staat zijn sportiviteit en goede
technische vaardigheden te bevorderen.
Zorg voor een verantwoordelijk bestuur, met de blik op de lange termijn.
Zorg voor continuïteit en wapen de club voor de toekomst.
Ga vertrouwelijk om met informatie van en over KFC Zwarte Leeuw.
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