Gedragsregels RKAVC
Voetbalvereniging RKAVC uit Asenray is een kleine zelfstandige club met ca. 180 leden. Bij
RKAVC staan ontspanning, spel en de spelers centraal. Natuurlijk zijn prestaties en
successen ook belangrijk en bepalend voor de sfeer, maar het plezier staat toch
voorop. RKAVC zet zich in om de spelers een goede opleiding en begeleiding te geven. Daar
staat tegenover dat van de spelers, ouders en verzorgers ook een bijdrage wordt verwacht om
dat mogelijk te maken. In de hieronder vermeldde gedragsregels wordt duidelijk waaraan
spelers, trainers, ouders/verzorgers en toeschouwers zich dienen te houden tijdens trainingen
en wedstrijden.
Zonder respect geen voetbal
In het weekend van 8 en 9 december 2012 heeft de hele voetbalwereld stilgestaan bij de tragische en zinloze
dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De slogan 'Zonder respect geen voetbal' behoeft sindsdien
geen verdere uitleg. Als bestuur van RKAVC sluiten wij ons hier uiteraard bij aan.
Wij kunnen dit echter niet alleen, hebben hier de hulp van iedereen bij nodig. Van speler tot bezoeker, van
vrijwilliger tot ouder/verzorger, kortom iedereen die op welke manier dan ook verbonden is met onze club heeft
hier een eigen aandeel in. Voetbal is en gaat nu eenmaal gepaard met veel emotie, durf daarom ook elkaar aan
te spreken op emoties en gedrag.
Wij als RKAVC blijven altijd openstaan voor nieuwe ideeën, suggesties tot verbetering van onze onderlinge
omgangsnormen. Blijf elkaar inspireren door kennis en ideeën uit te wisselen en elkaar te steunen en te helpen.
Namens het bestuur van RKAVC,
Voorzitter, Harro Driessen

1. Ben tijdig aanwezig voor een training en wedstrijd.
2. Ben je verhinderd, meld je dan af bij je trainer/leider.
3. Verzamelen en het vertrek bij uit- en thuiswedstrijden; We zijn een team en willen dan ook als
team vertrekken en aankomen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan men hier vanaf wijken, maar
dit moet dan wel tijdig gemeld worden bij een van de leiders/trainers.
4. Train regelmatig en zet je in op de training en tijdens wedstrijden. Volg de aanwijzingen van je
trainer/leider op.
5. Raadpleeg bij afgelastingen van wedstrijden teletekstpagina 603 (zuid 2, cat. B) of kijk
op www.voetbal.nl. Bij twijfel de trainer/leider bellen.
6. De wedstrijdkleding van RKAVC is een rood-wit-blauw shirt, een witte voetbalbroek en rode
voetbalsokken. Tijdens de wedstrijden wordt het voetbalshirt door de club ter beschikking gesteld.
Voor de broek en sokken dienen jullie zelf zorg te dragen.
7. Het dragen van scheenbeschermers en voetbalschoenen tijdens een wedstrijd en training is altijd
verplicht. Om beschadigingen en vervuilingen aan auto's te voorkomen dragen de kinderen GEEN
voetbalschoenen in de auto's.
8. Draag tijdens het sporten geen horloges, kettinkjes, ringen, oorbellen, piercings, enz.
9. Tijdens de training draag je eigen kleding, aangepast aan het seizoen, m.a.w. geen spullen die
door de club ter beschikking gesteld zijn. Aan de ouders/verzorgers geef eventueel ook extra
droge en of warme kleding mee. Maar ook bij warm weer, geef de kinderen drank of een bidon
mee.
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10. Douchen na een wedstrijd is verplicht voor leden vanaf 12 jaar. Is er een reden, waardoor dit niet
mogelijk is, bespreek dit dan met je trainer/leider. Voor leden jonger dan 12 jaar wordt douchen na
de wedstrijd aanbevolen. Wel wordt van de ouders verwacht dat zij hun kinderen helpen met
aankleden. Dit is geen taak voor de trainer/leider. Voor meiden is er altijd indien gewenst een
aparte kleedruimte beschikbaar.
11. Ben niet alleen zuinig op je eigen spullen, maar ook met eigendommen van anderen. Een ieder
blijft uiteraard van de spullen van anderen af, maar blijf wel alert op elkaars spullen. Laat geen
rommel op het veld of in het kleedlokaal achter.
12. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De vereniging is niet verantwoordelijk voor
diefstal, beschadiging of verlies van spullen.
13. Sportief gedrag is zeer belangrijk. Grof taalgebruik, pesten, ruw of vandalistisch gedrag worden
door RKAVC niet getolereerd. Gedraag je correct tegenover je medespelers, tegenspelers,
scheidsrechters, trainers/leiders, enz. Trainers/leiders zijn de eerst verantwoordelijke voor het
nemen van eventuele sancties bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikt
belang. Bij structurele en zwaardere vergrijpen zal de sanctie door het bestuur worden opgelegd.
Onderling pest gedrag buiten de accommodatie wordt ook niet getolereerd, ook dan behouden wij
ons het recht voor hier sancties tegenover te stellen. Voetbal is teamsport en dit geldt niet enkel
binnen de lijnen, maar ook daar buiten.
NB. Jeugdleden onder 12 jaar worden niet tijdens trainingen of wedstrijden verwijderd van de
accommodatie dan na in kennis stelling van de ouders. Bij minderjarige leden van 13 tot 18 jaar die
door de trainer/leider van de training c.q. wedstrijd worden verwijderd, worden de ouders/verzorgers
z.s.m. na de training c.q. wedstrijd van de verwijdering op de hoogte gebracht door de trainer/leider.
14. Zijn er onduidelijkheden, onenigheden of problemen, maak deze dan bespreekbaar met je
trainer/leider (voorkomen is beter dan genezen). Helpt dit niet neem dan contact op met de
jeugdcoördinator.
15. Mocht U als ouder(s)/verzorger het ergens niet mee eens zijn, op een training of tijdens een
wedstrijd, horen wij dit graag, maar dan wel NA de training of wedstrijd. U kunt dan een
trainer/leider aanspreken en deze zal dan tijd voor U maken om het een en ander met U te
bespreken. Ga niet in dialoog/discussie in het bijzijn van de kinderen. Hierbij privacy van anderen
in acht nemend en respect voor elkaar.
16. Ouders, familie of vrienden langs de lijn, Laat maandag tot vrijdag thuis! Aanmoedigen
mag....graag zelfs! Geen enkel probleem! Maar laat het woord aan de trainers/leiders over, wat
een scheidsrechter dan ook beslist, of hij gelijk heeft of niet, het is nu eenmaal bekend in de
voetbalwereld..." de scheidsrechter beslist! Toch willen we jullie nog enkele tips meegeven:
•
•
•
•
•
•
•

Ben enthousiast, stimuleer je zoon/dochter en de medespelers.
Blijf altijd positief, juist bij het verlies. De volgende keer beter.
Ben Laat het coachen over aan de trainer/leider. De spelers horen al genoeg en hebben het al
moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en hun tegenstander.
Zodra de kinderen op de training c.q. wedstrijd arriveren is de trainer/leider verantwoordelijk.
Ga nooit in discussie met de scheidsrechter, grensrechter of wie dan ook, meestal zal je
hiermee je eigen team benadelen.
Langs de lijn betekend buiten de afrastering, de ruimte tussen de lijnen en de afrastering is er
voor de veiligheid van de toeschouwers en de spelers.
Bedenk dat de scheidsrechter en grensrechter ook hun best doen.
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•

Scheidsrechters en leiders zijn te alle tijden, waar wij ook spelen thuis of uit, bevoegd om
toeschouwers die zich niet aan deze basis afspraken houden te verwijderen van de
accommodatie.

Wilt u een bijdrage leveren, geef u dan op als vrijwilliger. Wij kunnen altijd een helpende hand
gebruiken. De trainers/leiders van RKAVC doen hun best het seizoen zo leuk mogelijk te maken.
Stel hen daartoe in staat, help hen daar waar nodig is en leef de gedragsregels na.
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