
 
 

Verenigd door plezier, ontwikkeling en sportieve prestaties in een vertrouwde omgeving 
 

Gedragsregels S.V. Juliana ‘32 Hengelo 
 
Inleiding 
Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, spelend en niet spelend, de vrijwilligers en de 
toeschouwers in een veilige en vertrouwde omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven.  
Om aan te geven wat dit binnen de vereniging betekent zijn gedragsregels opgesteld die hierbij  
helpen.  
Uiteraard kunnen wij dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging hierbij nodig. De 
vereniging ben je niet alleen, dit doen we samen! 
 
Gedragsregels algemeen 
Onze vereniging staat voor plezier, ontwikkeling en sportieve prestaties in een vertrouwde omgeving. 
Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij. 

- Iedereen is welkom en doet er toe 
- Wij winnen samen, verliezen samen 
- Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat 
- Wij gaan voor sportieve én persoonlijke ontwikkeling  
- Wij dragen binnen en buiten het veld ons steentje bij: leden, ouders en overige betrokkenen 
- Wij bedenken niet alleen, maar voeren ook uit  
- Wij hebben respect voor elkaar en de omgeving, ook als we verliezen. 
- Wij verkiezen gezamenlijke prestaties boven individuele prestaties. 
- Wij spreken elkaar binnen en buiten het veld aan op positieve punten en verbeterpunten 
- Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen 
- Als er problemen zijn, maken we er melding van 

 
Gedragsregels voor spelers 
Als (niet)spelend lid van S.V. Juliana ’32: 

- kom ik gemaakte afspraken na 
- kom ik op tijd en meld mij tijdig af als ik niet kan komen 
- betaal ik op tijd de contributie 
- toon ik respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen 
- toon ik respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers 
- speel ik volgens de bekende en afgesproken spelregels 
- gedraag ik me sportief in en buiten het veld (training en wedstrijd) 
- geniet ik van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren 
- bedank ik de tegenstander voor de wedstrijd en feliciteer als zij hebben gewonnen 
- scheld ik niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek 
- laat ik de kleedkamer na gebruik netjes achter (thuis en uit) 
- heb ik respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af 
- spreek ik andere spelers, leden, die zich niet aan de regels houden correct aan 
- ben ik zuinig op het tenue wat ik heb ontvangen van de vereniging 
- geef ik anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht 
- kom ik niet ongewenst te dichtbij bij anderen en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 



 

 
 
Gedragsregels ouders en toeschouwers  

- Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd. 
- Steun uw kind en geef opbouwende kritiek als een fout is gemaakt of een wedstrijd is 

verloren. 
- Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de 

integriteit van deze personen in twijfel. 
- Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij 

geven hun tijd en kennis om te sporten van uw kind mogelijk te maken. 
- De teams worden volgens de KNVB richtlijnen ingedeeld waarbij, wanneer spelers beter zijn 

zij automatisch in een hoger team komen. De rest wordt op leeftijd ingedeeld. Het team 
Jeugd zal in overleg de indelingen vaststellen. 

- In de kantine en op de aangegeven locaties op de accommodatie is een rookverbod van 
kracht. 

- Direct langs de lijn zien wij liever ook geen rokende mensen. 
- Ik geef anderen geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
- Ik kom niet ongewenst te dichtbij bij anderen en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 

 

Vertrouwenscontactpersoon 
De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging voor iedereen 
die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand 
over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen binnen de binnen de vereniging; 
sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders etc.  
De vertrouwenspersoon binnen S.V. Juliana ‘32 is: Kimberley Forsyth 
 


