
 
Normen en waarden binnen de jeugdafdeling van RKVVM 

RKVVM is een voetbalvereniging die normen en waarden altijd 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. 
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. Met ingang van het seizoen 2009/2010 zijn er 
daarom binnen RKVVM nieuwe richtlijnen opgesteld waaraan onze leden zich dienen te houden. 
Een opsomming van al deze richtlijnen zou hier te ver voeren (ze zijn te vinden op onze website 
www.rkvvm.nl), maar we willen je wel laten weten wat wij als RKVVM belangrijk vinden. 
 

• Zorg dat je op tijd aanwezig bent (± 15 minuten voor aanvang). 
De training 

• 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.   
• Spelers worden geacht op een serieuze manier met de training bezig te zijn.   
• Wangedrag naar medespelers en trainer is verboden.   
• Spelers gedragen zich voor en na de training fatsoenlijk in de kleedkamer. 

 

• Niet gerechtigde spelers (niet geregistreerde leden, geschorste leden etc) mogen onder geen 
enkel beding deelnemen aan officiële wedstrijden. 

De wedstrijden 

• Bij aanvang van de competitie wordt er aangegeven welke ouders er moet rijden voor de 
wedstrijd. Indien men verhinderd is, moeten de ouders zelf voor vervangend vervoer zorgen.   

• De jeugdspeler dient op de verzameltijd aanwezig te zijn. 
• Indien je verhinderd bent zorg je ervoor dat de trainer tijdig op de hoogte is. 
• Bij twijfel van een afgelasting dient men de website www.rkvvm.nl te raadplegen. 
• Spelers beseffen dat voetbal een teamsport is en leveren een actieve bijdrage aan 

teamopbouw. 
• Alle vormen van wangedrag (zoals schelden en pesten) zijn uit den boze. 
• Iedere speler dient zich correct te gedragen ten opzichte van medespelers, tegenstanders, 

scheidsrechters, leider(s), trainer en publiek.  
• De club stelt douchen na wedstrijden uit oogpunt van hygiëne verplicht. 
• Diegene die door de leider wordt aangewezen, maakt de kleedkamers schoon.   

 

• Beperk afmelden tot het minimum, want je bent lid van een voetbalclub. 
Algemeen 

• Tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten geldt een rookverbod in de kantine en 
kleedkamers. 

• Het kleedlokaal dient altijd netjes behandeld te worden. Vernielingen worden absoluut niet 
geaccepteerd en worden tevens verhaald op diegene die er voor verantwoordelijk zijn.  
Wanneer je bij het betreden van het kleedlokaal vernielingen en/of schade aantreft, meldt dit 
dan meteen bij de leider. 

• Vanuit het oogpunt van diefstalpreventie: neem geen kostbare spullen mee naar de trainingen 
en/of wedstrijden. 

• Van de ouders wordt positief gedrag verwacht richting eigen team, tegenstanders, 
wedstrijdleiding en de scheidsrechter. 

 
 
Wij wensen iedereen een goed en NORM- en WAARDEN-vol seizoen toe. 
 
Met vriendelijke en sportieve groeten, 
 
Het bestuur van RKVVM 
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