Huisregels RKVVM

RKVVM is een voetbalvereniging die altijd normen en waarden hoog in haar vaandel heeft staan. Het
gaat dan vooral om gedrag naar elkaar en gedrag naar buiten toe. Wij zijn een vereniging waar we
trots op zijn. Zo worden we bekeken door andere verenigingen en de maatschappij en dat willen we
zo houden en zelfs versterken.
Stilstand is gelijk aan achteruitgang. Om met een bekende spreuk te beginnen geven we meteen aan
waar we naar toe willen. Bij RKVVM valt het gelukkig allemaal nog wel mee, gelukkig, want er zijn
helaas ook andere voorbeelden te noemen. Maar om bij RKVVM alert te blijven dat we niet naar een
bedenkelijk niveau afzakken is het nodig om een en ander onder de aandacht van de leden te brengen.
Met name het ongewenst gedrag staat hoog op ons lijstje. Het gaat daarbij niet alleen om ongewenst
gedrag op het veld tijdens wedstrijden of trainingen, maar ook om ongewenst gedrag daarbuiten.
Wij als RKVVM zijn van mening dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom beginnen we met
deze uitwerking om daar nu, maar ook later de vruchten van plukken. Lees het onderstaande daarom
aandachtig door.

Het bestuur is van mening dat kaderleden niet de taak van ouders en verzorgers over het bijbrengen
van normen en waarden moeten gaan overnemen. We proberen er een ondersteunende rol in te
leveren, maar wel binnen redelijke grenzen van inzet. Kaderleden worden daarin maximaal
ondersteund door het bestuur. Met ingang van het seizoen 2009/2010 wordt daarom aan de hand van
deze notitie met alle leden binnen de vereniging gesproken over normen en waarden, over gewenst en
ongewenst gedrag. Ook wordt heel duidelijk gemaakt wat er zal gebeuren als een lid zich daar niet
aan houdt. Met nieuwe leden wordt apart gesproken over ons beleid en ze dienen op het
aanmeldingsformulier er voor te tekenen dat ze hiervan kennis hebben genomen en akkoord gaan.
Het handhaven van normen en waarden is overigens niet alleen een zaak van kader en bestuur. Ieder
lid heeft daarin een medeverantwoordelijkheid en moet anderen aanspreken op ongewenst gedrag.

Vanaf het moment van betreden van de accommodatie moet men zich conformeren met
onderstaande regels zoals deze gelden voor het gehele RKVVM complex.

Kantine
•
•
•
•
•
•
•

Bij binnenkomst in de kantine worden de sporttassen geplaatst in het daarvoor betreffende
rek. Als er geen plaats meer is dan de doorloop vrijhouden en tassen netjes aan de kant
neerzetten.
Tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten geldt een rookverbod in de kantine,
bestuurskamer en kleedkamers.
Het dragen van voetbalschoenen in de kantine is niet toegestaan.
Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde,
veiligheid of zedelijkheid.
Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
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Kleedlokalen
•

Voor het betreden van de kleedlokalen zijn de voetbalschoenen buiten m.b.v. de daar
aanwezige borstels schoongemaakt. Schoenen mogen niet worden schoongespoeld in de
doucheruimte. Bij slechte weersomstandigheden en dus zeer vuile schoenen, schoenen buiten
uittrekken.
• Het kleedlokaal dient altijd netjes behandeld te worden. Vernielingen worden absoluut niet
geaccepteerd en worden tevens verhaald op diegene die er voor verantwoordelijk zijn.
Er zal bij overtreden van de regels ook een passende strafmaatregel getroffen worden.
Wanneer je bij het betreden van het kleedlokaal vernielingen en/of schade aantreft, meldt dit
dan meteen bij de leider.
• Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het
ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden).
Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde
afvalbakken te worden gedeponeerd.
• Vanuit het oogpunt van diefstalpreventie : neem geen kostbare spullen mee naar de trainingen
en/of wedstrijden.
Bestuurskamer
• De bestuurskamer is altijd geopend en door kader te gebruiken voor het houden van
besprekingen, ontvangen scheidsrechter en/of kader tegenstander. Na gebruik de
bestuurskamer opruimen.
• De bestuurskamer is geen verblijfsruimte.
• De bestuurskamer is geen omkleedruimte.

De training :
• Zorg dat je op tijd aanwezig bent (± 15 minuten voor aanvang).
• Bij trainingen wordt gebruik gemaakt van het looppad en niet over de velden gelopen om de
andere trainingen niet te hinderen.
• Indien je verhinderd bent zorg je ervoor dat de trainer tijdig op de hoogte is.
• Wees behulpzaam tijdens de training en laat ook na afloop niet alles over aan de trainer.
• Spelers luisteren naar de trainer en voeren de oefeningen uit.
• Tijdens de training vindt geen debat plaats met de trainer over de oefenstof.
• Spelers worden geacht op een serieuze manier met de training bezig te zijn.
• Wangedrag naar medespelers en trainer is verboden.
• Na afloop van de training is het wenselijk dat iedereen een douche neemt.
• Spelers gedragen zich voor en na de training fatsoenlijk in de kleedkamer.
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De wedstrijden :
• Niet gerechtigde spelers (niet geregistreerde leden, geschorste leden etc) mogen onder geen
enkel beding deelnemen aan officiële wedstrijden.
• Bij aanvang van de competitie wordt er aangegeven wie er moet rijden voor de wedstrijd.
Indien men verhinderd is moeten de ouders voor vervangend vervoer zorgen.
• De speler dient op de afgesproken tijd op de verzamelplaats aanwezig te zijn.
• Indien je verhinderd bent zorg je ervoor dat de trainer/leider tijdig op de hoogte is.
• Bij twijfel van een afgelasting dient men de website www.rkvvm.nl te raadplegen.
• De speler kent de spelregels, houdt zich hieraan en accepteert de beslissingen van de
scheidsrechter.
• Spelers beseffen dat voetbal een teamsport is en leveren een actieve bijdrage aan
teamopbouw.
• Alle vormen van wangedrag (schelden, pesten, stemming maken) zijn uit den boze.
• Tijdens de wedstrijd worden scheenbeschermers gedragen.
• Aan het einde van de wedstrijd worden scheidsrechter en tegenspelers en grensrechter de
hand geschud.
• Overwinningen niet provoceren naar de tegenstander.
• De club stelt douchen na wedstrijden uit oogpunt van hygiëne verplicht.
• Diegene die door de leider wordt aangewezen maakt de kleedkamers schoon.

Algemeen :
• Beperk afmelden tot het minimum, want je bent lid van een voetbalclub, dus speel je.
• Het samenstellen van de teams gebeurt door het (jeugd)bestuur in overleg met de
coördinatoren en leiders. Je speelt op het elftal waarbij je wordt ingedeeld.
• Bij dispensatieverzoeken beslist het jeugdbestuur in overleg met de coördinatoren of het
dispensatieverzoek wordt ingewilligd. De leden dienen het genomen besluit te respecteren.
• Indien men wil stoppen met voetbal dient men het lidmaatschap tijdig op te zeggen bij de
(jeugd)secretaris. Leden die in de loop van het seizoen niet meer actief zijn om welke reden
dan ook (blessures, verhuizing etc) dienen toch het volledige contributiebedrag te betalen.
• Leden die de contributie niet tijdig betalen worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden
en trainingen.
• Van de ouders van jeugdspelers wordt positief gedrag verwacht richting eigen team,
tegenstanders, wedstrijdleiding en de scheidsrechter.
• Moedig de kinderen vooral aan, maar bemoei u niet met het spel. Positieve aanmoedigingen
zijn prima, ze verhogen de sfeer en stimuleren de kinderen. Negatief commentaar is funest
voor het plezier van de jeugdspelers/sters.
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Sancties
Het bestuur is krachtens de statuten bevoegd tot strafoplegging van leden in geval van:
•
•

•

•
•
•

•

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 er op 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 de huisregels → Afhankelijk van de “overtreding” ten opzichte van de regels.

Tenslotte
Wij verwachten dat door het aan de orde stellen van normen en waarden het onderwerp voldoende
aandacht krijgt, eenieder weet wat van hem of haar verwacht mag worden en welke gevolgen
gekoppeld zijn aan wangedrag. Wij verwachten en verlangen dan ook van ieder een bijdrage.
Het bestuur van RKVVM heeft te allen tijde het recht om van bovenstaande regels af te wijken
wanneer hiervoor in haar ogen voldoende motiverende redenen binnen de grenzen van
redelijkheid en billijkheid aanwezig zijn.
Wij wensen eenieder een goed en NORM- en WAARDEN-vol seizoen toe.

Met vriendelijke en sportieve groeten,
Het bestuur van RKVVM
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