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Respect 

Toon respect en respecteer verschillen in cultuur. Respecteer medespelers, tegenstanders en 

scheidsrechters, grensrechters en iedereen die het mogelijk maakt om te kunnen voetballen. 

Respecteer beslissingen of keuzes van anderen. 

Beheers en gedraag je in het veld en daarnaast. Wangedrag en/of vandalisme worden niet 

geaccepteerd. Ook verbaal en lichamelijk geweld is onacceptabel, laat dit achterwege. 

Sportief gedrag betekent: niet vloeken of schelden, geen discriminerende uitingen doen, iedereen is 

gelijk binnen de vereniging. Uitingen in ziektes worden niet geaccepteerd. 

Voor bovenstaande overtredingen hebben wij binnen de vereniging een protocol wangedrag 

opgesteld. Hierin staat beschreven welke stappen er worden ondernomen bij schending van deze 

regels. Dit protocol is op te vragen bij de coördinator. 

Gedraag je correct tegen de scheidsrechter/grensrechter en accepteer genomen besluiten. Dat geldt 

niet alleen voor trainers, leiders en spelers maar ook voor supporters en overige aanwezigen.  

Aanmoedigen van spelers mag altijd, op een positieve manier!!! Commentaar en aanwijzingen 

komen van de trainers/leiders, ook dit moet op een positieve opbeurende manier. 

Verantwoordelijkheid 

Van ieder lid en bezoeker wordt verwacht dat hij/zij verantwoordelijkheid voelt en neemt voor de 

verenigingsvoorzieningen zoals de accommodatie, kleding, meubilair en materialen en dergelijke. Dit 

geldt ook bij andere verenigingen. 

Van alle leden en ook ouders/verzorgers van jeugdleden wordt verwacht dat zij bereid zijn om mee 

te werken aan verenigingstaken, denk hierbij aan: training geven, begeleiden van een team, 

bestuurlijke taken op zich nemen, kantinedienst draaien, wedstrijd fluiten, rijden naar uit wedstrijden 

etc. 

Het afzeggen voor een training of wedstrijd dient persoonlijk naar de trainer/coach te worden 

gedaan. NIET IN EEN GROEPSAPP en ruim voor aanvang van een training (uiterlijk 15:00 uur). 

Trainer/leider bepaalt wanneer een training wel of niet doorgaat en doet dit ook ruim op tijd. 



Trainer/leider maakt aan het begin van het seizoen een was- en rijschema en biedt dit de ouders van 

de jeugdleden aan. Kan er om welke redenen niet aan worden voldaan dan dient men als ouder zelf 

een oplossing te vinden, bijv. ruilen van dag of een wasbeurt overnemen. 

 

Sociale controle 

Binnen de vereniging mag/moet ieder lid een ander lid en /of toeschouwers aanspreken op 

wangedrag, zowel verbaal als non verbaal. Zorg voor een open en eerlijke sfeer. 

Indien leden/toeschouwers corrigerende op- en aanmerkingen negeren, kan het noodzakelijk zijn dat 

het Bestuur ingrijpt en maatregelen treft. 

VV Bergentheim is een betrokken, gastvrije en gedreven vereniging waar het voor een ieder lid als 

een ‘thuis’ moet voelen. We streven naar kwaliteit maar nooit ten koste van de kwantiteit! 

Plezier staat voorop, van daaruit ontstaat resultaat! 

 

Positief voorbeeldgedrag 

Het gedrag van (volwassen) leden is van invloed op kinderen, publiek, tegenstanders en 

buitenstaanders. Zorg voor positief gedrag en een positieve uitstraling en doe niets wat de goede 

naam van VV Bergentheim is diskrediet zou kunnen brengen. 

Van trainers/leiders, begeleiders en spelers wordt verwacht dat zij een goed voorbeeld geven ook 

wanneer zij te gast zijn bij andere verenigingen.  

De coördinator is voor u als ouders/verzorgers, leider, trainer of speler het eerste aanspreekpunt. 

Zijn er problemen die u niet kunt of wilt bespreken dan hebben we onze Vertrouwenspersonen nog. 

Coördinatoren en de Vertrouwenspersonen staan op de site vermeld 

Samen moeten we VV Bergentheim groot houden, hier zijn wij alle hulp bij nodig, jong en oud. 

Wanneer de saamhorigheid of het verenigingsgevoel verdwijnt kan het zo maar zijn dat teams NIET 

meer kunnen voetballen, NIET meer kunnen trainen, er in de kantine GEEN koffie, biertje of dat 

lekkere zakje snoep te halen is. 

Laten we ons samen inzetten om VV Bergentheim te behouden!! Want een mooiere club met zo’n 

accommodatie is er niet! 

 

Namens bestuur en TC VV Bergentheim willen we jullie bedanken voor jullie medewerking en hopen 

op een mooi en sportief seizoen! 

 

 

 

 


