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In het kader van Sportiviteit en Respect worden in het voetbalseizoen 2012 - 2013 de 

volgende activiteiten gepland 

 

I. informatief 

Voor trainers, begeleiders en spelers wordt per team 1 informatieve bijeenkomst gehouden 

onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Deze informatieve bijeenkomsten kunnen 

met meerdere teams gecombineerd worden, of per team plaatsvinden. 

 

1. Het bestuur organiseert aan het begin van het seizoen een bijeenkomst voor alle 

kaderleden waarin de verwachtingen en taakstellingen worden besproken. Ook de 

gedragscodes worden hier besproken. Deze bijeenkomst kan aangevuld worden met 

een themabijeenkomst waarin bijvoorbeeld extra uitleg gegeven wordt aan thema’s 

als: 

-“hoe is de hersenontwikkeling bij kinderen/pubers” 

- wat zijn redelijke verwachtingen bij kinderen 

2. De jeugdcoördinatoren organiseren aan het begin van het seizoen een bijeenkomst 

voor alle trainers en leiders waarbij uniforme werkafspraken en trainingsregels 

worden bepaald. De gedragscodes en afspraken voortvloeiend uit het Huishoudelijk 

Reglement van v.v. S.J.C. en de Statuten van de CSR. maken hier onderdeel van uit. 

3. De trainers organiseren aan het begin van het seizoen een informatiebijeenkomst, 

voorafgaand aan of in plaats van een training voor hun pupillen. Hier worden de 

uniforme afspraken gemaakt en trainings- en spelregels uitgelegd en afgesproken. 

4. Het bestuur organiseert i.s.m. de jeugdcoördinatoren aan het begin van het seizoen 

een bijeenkomst voor alle ouders en hun kinderen, bijvoorbeeld voorafgaand aan een 

onderlinge wedstrijd of toernooi. Hierbij worden enkele spelregels uitgelegd en de 

gedragscodes voor spelers en ouders/toeschouwers besproken. 

 

II. communicatief: 

De gedragscodes zoals vastgelegd in de statuten van de CSR en goedgekeurd door de ALV 

en het bestuur van v.v. S.J.C. worden aan alle actieve en niet-actieve leden op de volgende 

wijze bekend gemaakt: 

  



 
 

Bepaling in de statuten van v.v. S.J.C. is dat elk lid zich d.m.v. het lidmaatschap conformeert 

aan en handelt naar de gedragscodes. 

1. Publicatie van de gedragscodes op de website van v.v. S.J.C., alsmede van het 

totale statuut CSR. 

2. Een exemplaar van de gedragscode die bij het betreffende lid hoort, wordt bijgesloten 

bij de contributierekening 

3. Plaatsing van een bord bij de toegang met de volgende tekst: 

“Alle leden van v.v. S.J.C. spelen Sportief en met Respect en volgens de 

afgesproken gedragscodes. Alle bezoekende verenigingen en toeschouwers 

conformeren zich hier aan. 

4. Bespreken van de gedragsregels tijdens voorlichtingsbijeenkomsten (zie I) 

5. Vastleggen van waarschuwingen aan spelers door trainers in een verslag. In dit 

verslag wordt tenminste genoemd om welk gedrag het gaat, van welke speler, 

wanneer het gedrag heeft plaatsgevonden en welke afspraken zijn gemaakt. Dit 

verslag wordt doorgestuurd/besproken met de trainer coördinator en het bestuur. Het 

bestuur zorgt voor de communicatie naar de ouders van (minderjarige) spelers. 

 

 

III.  gedragsbepalend 

Om positief gedrag te bevorderen en te belonen wordt er gebruik gemaakt van de volgende 

middelen: 

 

1. Groene kaart:  

Voor de meest sportieve speler van de wedstrijd, zowel van de thuisspelende partij 

als de gast, wordt er een groene kaart door de scheidsrechter uitgereikt. Deze 

uitreiking vindt plaats in overleg met de begeleiders van beide teams. 

Degene die de groene kaart ontvangt mag een consumptie in de kantine halen 

De Groene kaart is bestemd voor spelers van de  E en F klasse. 

 

IV.  registrerend 

v.v. S.J.C. houdt een eigen rapportage bij in een personenvolgsysteem. Hierin worden door 

bestuur en trainers/begeleiders de volgende zaken administratief bijgehouden, op naam, per 

persoon 



 
 

1. waarschuwingen, gegeven door trainers/begeleiders aan spelers tijdens 

trainingen/wedstrijden 

2.  afspraken, zoals die gemaakt zijn door trainers/begeleiders aan spelers als gevolg 

van bepaald gedrag 

3. naleving van de afspraken 

4. sancties als gevolg van onsportief en respectloos handelen 

5. rode/gele/groene kaarten o.v.v. datum, feit en indien van toepassing boete. 


