
HUISREGELS VVGZ 

VVGZ heeft een normen- en waardenbeleid dat deels is verwoord in onze 
huisregels. Respect voor elkaar en elkaars bezittingen is de basis van dit 
beleid. We spreken elkaar aan op gedrag dat afwijkt van deze huisregels. 

1. Plezier in het voetbal staat bovenaan. Sportiviteit (Fair Play) is ons 
uitgangspunt.  

 
2. Elke vereniging, dus ook VVGZ, kan alleen functioneren door veel vrijwilligers.  

Behandel hen met respect. Zij verrichten werk voor u ! 
 
3. Prestatiedrang in het veld mag nooit leiden tot excessen binnen of buiten 

het veld.   
      
4. We onthouden ons van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal én fysiek geweld, 

pesterijen en molestatie. 
 
5. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van scheidsrechters. Hun beslissingen 

worden altijd gerespecteerd. Onheus gedrag naar een scheidsrechter wordt 
aan de KNVB gerapporteerd. 

 
6. Elftalbegeleiders mogen zich met het spel bemoeien. Toeschouwers 

onthouden zich van commentaar. Laat kinderen hun spel spelen en moedig 
hen op positieve wijze aan.  

 
7. Binnen de afrastering, inclusief de dug-out, mogen zich alleen leden van de 

KNVB bevinden. 
 
8. We respecteren elkaars eigendommen. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor 

aangerichte schade of vernieling. 
 
9. We hebben een apart bestuursreglement verantwoord alcoholgebruik in 

sportkantines opgesteld.  
 
10. Het nuttigen van in de kantine aangeschafte dranken dient bij voorkeur in 

de kantine of terras plaats te vinden. Tijdens wedstrijden is dit verplicht voor 
alcoholhoudende dranken. 

 
11. Verpakkingen en ander afval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde 

afvalbakken. Flesjes en glazen worden teruggebracht naar de kantine. 
Roken is niet toegestaan binnen de gebouwen en langs/op de velden 

 
12. Het meenemen of onder invloed zijn van (soft)drugs, is absoluut verboden.  

 
Het bestuur van VVGZ neemt bij overtreding van de huisregels passende 
maatregelen. Verwijdering van onze accommodatie, royement en aangifte bij 
de politie behoren tot de mogelijkheden. 
 
Bestuur VVGZ 
 
 
 



Omgangsregels VVGZ in het kader van sociaal veilige sportomgeving 
(preventie)  

VVGZ verwacht dat de leden elkaar met respect benaderen en 
grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Om hier richting aan te 
geven zijn de volgende omgangsregels voor leden opgesteld:  

1. ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. 
iedereen telt mee binnen de sportvereniging.  

2. ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.  

3. ik val de ander niet lastig.  

4. ik berokken de ander geen schade.  

5. ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.  

6. ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over 
anderen.  

7. ik negeer de ander niet.  

8. ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.  
 

9. ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem 
geen wapens mee.  
 

10. ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar 
wil aan.  
 

11. ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.  
 

12. ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen 
over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.  
 

13. als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te 
stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.  
 

14. ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek 
degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij 
het bestuur.  
 

15. bovenstaande regels gelden ook bij communicatie via social media 
zoals Facebook, Whatsapp en Twitter.  
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Aanname beleid van vrijwilligers  

Aanleiding: 

VVGZ is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart 
van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze 
leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen e/of een 
bezoek aan de kantine.  

Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen 
zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met 
integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand 
vrijwilliger kan worden. 

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige 
betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de 
trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. 

 Besluit: 

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het 
hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen 
eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen. 

Daarom neemt VVGZ de volgende stappen bij het werven en inzetten van 
vrijwilligers: 

§ een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende 
commissieverantwoordelijken; 

§ de vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te 
conformeren; 

§ voor iedere vrijwilliger die met minderjarige en/of mensen met een 
verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) aangevraagd; 

§ bij gecontracteerde vrijwilligers worden mogelijke referenties gecheckt. 
§ nieuwe vrijwilligers worden aangemeld in sportlink als vrijwilliger van VVGZ 

 
 
Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er 
zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid 
mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen 
onze vereniging te ambiëren. 
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Sanctie beleid  

Sancties: welke soorten sancties zijn er? 

Met ingang van het seizoen 2022/2022 gaan we sancties toepassen bij wangedrag. Het gaat 
om alle gedrag en overtredingen daarvan in verenigingsverband. Met verenigingsverband 
wordt bedoeld wedstrijden, trainingen, toernooien en nevenactiviteiten die onder de vlag 
van de vereniging, dan wel eindverantwoordelijkheid van het bestuur plaatsvinden op de 
eigen sportaccommodatie of elders. Alle overtredingen worden behandeld en bijgehouden 
in een register, in beheer bij de commissie Fairplay. De sancties zijn vergelijkbaar met wat er 
ook in een wedstrijd kan gebeuren. 

Er is altijd overleg tussen commissie Fairplay en het bestuur over de te nemen sanctie. Het 
bestuur legt uiteindelijk de sanctie op.  Voor jeugdleden zal er door de coördinator bij een 
3e gele kaart (binnen een seizoen) met de ouders/verzorgers contact opgenomen worden 
voor een gesprek en dit zal weer geëvalueerd worden naar hoofdcoördinator/bestuur. 

  

Van licht naar zwaar gaat het om de volgende sanctiemogelijkheden: 

§ Een waarschuwing bestaat uit een aantekening, waarbij een eerstvolgende keer een 
zwaardere sanctiemaatregel wordt toegepast. Het kader heeft daarbij de bevoegdheid 
om een waarschuwing te geven. De commissie Fairplay zorgt voor het vastleggen van de 
aantekening. 

§ Een uitsluiting voor 1 of meerdere wedstrijden/trainingen/nevenactiviteiten. Daartoe 
wordt besloten door commissie Fairplay na overleg met de hoofdcoördinator en 
bestuur. 

§ Een schorsing voor een bepaalde periode van alle activiteiten. Daartoe wordt besloten 
door commissie Fairplay na overleg met de hoofdcoördinator en bestuur. 

§ Een uitsluiting en/of verwijdering betekent directe uitsluiting van alle activiteiten voor 
een langere periode, al dan niet gekoppeld aan een verbod om op het sportcomplex te 
mogen komen beslist de commissie Fairplay na overleg met de hoofdcoördinator en 
bestuur tot het geven van een rode kaart. 

§ Een royement betekent definitieve uitsluiting en verwijdering van de club, verbod 
toegang sportcomplex, al dan niet gekoppeld aan een melding bij de KNVB. In de 
statuten van de vereniging staat een dergelijke maatregel beschreven als royement. De 
commissie Fairplay en het bestuur beslist over een zwarte kaart. 

  

Wanneer kan men welke sanctie verwachten?  Het moge duidelijk zijn dat incidentele 
voorvallen door trainers en coördinatie geaccepteerd worden.  Deze incidenten zijn 
inherent aan de leeftijd van spelers. 

 

 
 



De meest voorkomende gevallen zijn: 

§ Drugs ---> uitsluiting en/of verwijdering. Het gaat om het in bezit hebben, gebruiken, 
verkopen, onder invloed zijn, stimuleren van gebruik door anderen van zowel soft- als 
harddrugs. Daarnaast kan eventueel de politie worden ingeschakeld. 

§ Diefstal ---> Minimaal uitsluiting en/of verwijdering en afhankelijk van de aard en 
toedracht royement. Daarnaast kan geëist worden de kosten te vergoeden en kan de 
politie eventueel worden ingeschakeld. Het gaat om het wegnemen van welk artikel van 
welke waarde dan ook van iemand anders. Het zijn eigendommen van teamgenoten, 
kaderleden, publiek, vreemden van zowel eigen als andere verenigingen of personen 
(gasten, scheidsrechters). 

§ Vandalisme en vernieling ---> Afhankelijk van de omstandigheden, aard en toedracht 
een uitsluiting en/of verwijdering. Bij ernstige overtreding royement. Daarnaast kan 
geëist worden de kosten te vergoeden en kan de politie eventueel worden ingeschakeld. 
Het gaat om het vernielen van welk artikel van welke waarde dan ook dat van iemand 
anders is. Het zijn eigendommen van teamgenoten, kaderleden, publiek, vreemden van 
zowel eigen als andere verenigingen of personen (gasten, scheidsrechters). 

§ Gebruik van fysiek geweld ---> Afhankelijk van aard en toedracht een waarschuwing t/m 
royement. Het gaat om dreigen of handtastelijk zijn jegens teamgenoten, 
leden/kaderleden van eigen of andere verenigingen, publiek, gasten, scheidsrechters. 

§ Ongeoorloofd gebruik van alcohol ---> Het betreft in ieder geval de regels en wetten die 
van toepassing zijn in de horeca. Daarnaast kan gebruik van alcohol leiden tot 
ongewenst gedrag. Het kantinepersoneel dient erop toe te zien dat de regels nageleefd 
en gehandhaafd worden. 

§ Niet respectvol behandelen ---> Afhankelijk van aard en toedracht een waarschuwing 
t/m royement. Het is het in woord en gebaar laten merken absoluut geen respect 
(schelden, beledigen, dreigen, discrimineren) voor anderen te hebben (teamgenoten, 
kader, bestuur, publiek, tegenstanders, scheidsrechters). 

§ Niet houden aan huisreglement. Afhankelijk van de “overtreding” ten opzichte van de 
regels gesteld in het huisreglement door personen genoemd in dit reglement. 

  

Boeteregeling gele en rode kaarten door de scheidsrechter: 
Alle spelers en begeleiders van VVGZ (jeugd, heren senioren) betalen KNVB-boetes t.g.v. 
gele of rode kaarten zelf. De door de KNVB bij de vereniging in rekening gebrachte kosten 
worden doorbelast aan de betreffende speler. 
Het niet of niet tijdig betalen van boetes betekent, evenals het niet betalen van contributie, 
uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden. De teamleiding wordt daarover door het 
bestuur geïnformeerd. 

 

Tenslotte: 
Het bestuur heeft te allen tijde het recht afwijking van bovenstaande reglement toe te staan 
wanneer hiervoor in haar ogen voldoende motiverende redenen binnen de grenzen van 
redelijkheid en billijkheid aanwezig zijn. Natuurlijk is het bestuur te allen tijde bereid om 
met u in gesprek te gaan. 
 


