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1. Doelstelling van het statuut
Doel van dit statuut is om tot een gemeenschappelijk en duidelijk standpunt te komen wat 
als gewenst gedrag bij SC Waarde wordt beschouwd.

2. Gedragsregels 
Of het nu gaat om speler, toeschouwer of vrijwilliger: een ieder moet plezier kunnen 
beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet 
inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met elkaars wensen. Dit 
betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar  en anderen 
binnen de voetbalsport omgaat, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. 

✔ Een seniorlid dient bereid te zijn om enige eenvoudige verenigingstaken te 
verrichten. 

✔ Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij 
toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en 
zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden). 

✔ Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de 
vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door 
hem/haar gepleegde overtreding. 

✔ Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit 
medelid deze gedragsregels overtreedt. 

✔ Een verenigingslid dient zijn/haar gezond verstand te gebruiken en open te 
staan voor de dialoog.

3. Sancties 
Het bestuur is  bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd 
indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen.
Sancties kunnen bestaan uit: 

1) Berisping 
2) Uitsluiting van wedstrijden 
3) Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten 
4) Royement 

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) 
de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. 
Tegen de 3 eerste vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het 
besluit van het bestuur is daarom eindoordeel. 
Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd 
met de gedragsregels 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. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk 



bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is betrokkene geschorst. 

Overzicht sancties 
De sancties zijn richtlijnen en worden bij herhaling binnen 1 jaar zwaarder.  

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

2e keer Verwijdering 
uit wedstrijd  
Grove belediging (spuwen) Verwijdering uit 
wedstrijd

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

3. Fysiek gewelddadig handelen 
Handtastelijkheden; trekken aan kleding, wegduwen 1e keer 1 wedstrijd
 2e keer 3 wedstrijden

3e keer 6 wedstrijden
Het gooien en/of trappen van voorwerpen in de  1e keer 2 wedstrijden
richting van anderen 2e keer 4 wedstrijden

3e keer 8 wedstrijden
Slaan en/of schoppen in de richting van anderen, vechten  1e keer 3 wedstrijden
 2e keer 5 wedstrijden

3e keer 10 wedstrijden
4. Mishandeling 
Lichte vorm – geen letsel, wel pijn  1e keer 3 wedstrijden
Middelvorm – letsel (blauw oog)  2e keer 5 wedstrijden

3e keer 10 wedstrijden
Ernstige vorm – genezingsduur langer dan 10 dagen 1e keer 10 wedstrijden

2e keer royement
Zware vorm – blijvend letsel Voor altijd royement 



4. Gewenst gedrag

Ouders en/of verzorgers van kinderen 
✔ Forceer een kind dat geen interesse toont in de voetbalsport nooit deel te 

nemen aan voetbal. 
✔ Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 
✔ Moedig uw kind altijd aan om volgens de spelregels te spelen. 
✔ Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het 

resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling. 
✔ Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout 

heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren. 
✔ Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen en te proberen. Fouten 

maken mag! Waardeer goed spel, door bijvoorbeeld te applaudisseren. 
✔ Val een beslissing van een scheidsrechter, leider of trainer niet in het openbaar 

af. Erken de waarde en het belang van vrijwillige scheidsrechters, leiders en 
trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind 
mogelijk te maken. 

✔ Ondersteun (alle) pogingen en maatregelen om verbaal en fysiek misbruik 
tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen. 

Leiders/trainers 
✔ Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme van 

jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben. 
✔ Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag 

onttrekken. 
✔ Zorg ervoor dat alle spelers evenveel speeltijd krijgen. 
✔ 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. 
✔ Controleer of het materiaal veilig en geschikt is voor de leeftijd en de 

vaardigheid van de jongeren. 
✔ Breng de spelers bij respect te hebben voor elkaar en voor de tegenstander en 

voor de (beslissingen van de) scheidsrechter. 
✔ Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof 

wanneer het verdiend is. Een schouderklopje doet al wonderen! 
✔ Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en 

ontwikkeling van kinderen. 

Bestuurders en werkgroepleden 
✔ Wees een voorbeeld voor anderen in woord, gedrag en gebaar. 



✔ Draag de gedragscodes uit onder toeschouwers, trainers, leiders, spelers, 
scheidsrechters en ouders en maak ze bewust van hun invloed op en 
verantwoordelijkheid voor de sfeer binnen de club en ‘fairplay’ in sport en 
spel. 

Verenigingsscheidsrechters 
✔ Ken de regels en pas deze toe! 
✔ Pas de regels aan wanneer het niveau van de spelers daarom vraagt en 

communiceer dit met de leiders van de teams. 
✔ ‘Voel’ een wedstrijd zodanig aan dat ervoor gezorgd wordt dat het plezier van 

de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen. 
✔ Zorg ervoor dat zowel binnen als buiten het speelveld uw gedrag sportief is. 
✔ Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede 

en/of hun sportieve spel. 
✔ Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 
✔ Beoordeel opzettelijk overtredingen als onsportief gedrag, waardoor het 

respect voor eerlijk spel gehandhaafd blijft. 
✔ Overleg met bestuursleden van SC Waarde of van de bezoekende club alvorens 

tot melding bij de KNVB over te gaan.

Toeschouwers 

✔ Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan 
georganiseerde sportbeoefening en dat dit niet voor uw vermaak is dus niet 
gezien kunnen worden als profsporters. 

✔ Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, 
trainers, scheidsrechters en aanhangers of toeschouwers van de tegenpartij. 

✔ Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of 
andere deelnemers aan een wedstrijd. 

✔ Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen 
wedstrijd zijn. 

✔ Maak spelers niet belachelijk en scheld hen niet uit als er een fout gemaakt 
wordt gedurende een wedstrijd. 

✔ Veroordeel elk gebruik van geweld. 
✔ Respecteer beslissingen van de scheidsrechter. 
✔ Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdregels te houden. 
✔ Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
✔ Blijf altijd buiten de veldafrastering. 
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