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Hoofdstuk 1 

Onze gedragsregels 

1.1 Inleiding 
Een vereniging is een samenleving in het klein.  Daar horen regels bij om het samenleven zo plezierig 
mogelijk te maken. Bovendien moet in een grote vereniging alles goed overzichtelijk blijven. Alle 
mensen die iets voor de vereniging doen, moeten erop kunnen vertrouwen dat ook anderen zich aan 
de afspraken houden. In onze vereniging mag en kan het niet zo zijn dat slechts een enkeling voor 
iedereen het werk doet. De vereniging is ten slotte van ons allemaal. 
 
1.2 Gewoontes en gedragsregels 
In de loop der jaren zijn verschillende gewoontes ontstaan. Gewoon “omdat het zo ging”, of er zijn 
gewoonten ontstaan, “omdat anderen zich ook niet aan gemaakte afspraken hielden”. Dat betekent 
dat er verschillende regels en afspraken lijken te bestaan binnen de vereniging. Dit geeft 
onduidelijkheid in de uitvoering voor iedereen die bij onze vereniging is betrokken. Helderheid is 
noodzakelijk. Geen onduidelijke gedragsregels  die niemand meer nakomt! Dit boekje maakt duidelijk 
welke gedragsregels gelden binnen de VV Hekelingen. In het Huishoudelijk Reglement van VV 
Hekelingen is nog meer informatie te vinden. 
 
1.3 Het verenigingsklimaat 
Het bestuur en de commissie Waarden en Normen (CWN) heeft o.a. als taak het “verenigingsklimaat” 
te bewaken. Hieronder wordt verstaan het doen realiseren van een  gezond verenigingsklimaat dat 
ertoe leidt, dat: 

 wederzijds vertrouwen bestaat en dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken zal houden 

 de mening van een wordt gerespecteerd 

 met plezier de sport beoefend kan worden 

 dat zowel de leden als de gasten zich thuis zullen voelen bij VV Hekelingen 
 

1.4 Bewaken verenigingsklimaat 
De vereniging dient het “verenigingsklimaat” te bewaken. De CWN in samenwerking met het bestuur 
heeft hierin een corrigerende maar ook een helpende rol. De CWN handelt naar vermogen maar 
uiteindelijk zijn we met z’n allen de bewakers van het klimaat binnen onze vereniging. Waar het 
omgaat, is dat we elkaar met respect behandelen, en een ieder in zijn/haar waarde laten met respect 
voor elkaars mening. 
 
1.5 Overzicht gedragsregels 
Hierna volgt een overzicht van onze gedragsregels. Gedragsregels, die niet alleen gelden binnen onze 
vereniging, maar die ook ‘zeker’ buiten onze vereniging gelden. 
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Hoofdstuk 2 

Roken en alcohol 

2.1 Roken en alcohol 
Het is algemeen bekend dat roken en alcohol schadelijk zijn voor de gezondheid. Terwijl sporten juist 
goed is voor de gezondheid. De overheid geeft dit ook aan in diverse voorlichtingscampagnes. Feit is 
dat pas de laatste jaren de overheidsbemoeienis direct merkbaar is omdat er allerlei wettelijke 
maatregelen zijn getroffen al dan niet in samenspraak met de KNVB. 
 
2.2 Roken 
Ten aanzien van het roken wordt aangesloten op de bestaande wettelijke regels. Er gelden binnen de 
VV Hekelingen de volgende afspraken over het roken: 

 het is te allen tijde verboden te roken in alle ruimtes van de VV. Hekelingen, zoals: 
o Kantine 
o Kleedkamers 
o Vergaderruimten 
o Gangen, toiletten en trappen 
o Keuken 

 er vindt geen verkoop plaats van tabaksproducten in de kantine. 

 verbodsborden “roken”zijn zichtbaar voor iedereen opgehangen. 
 

2.3  Drugs 
Binnen de hekken van de vereniging is het bezit, het gebruik en de handel in drugs (soft- en 
harddrugs) niet toegestaan. 
 
2.4 Alcohol 
Ten aanzien van alcohol gelden de volgende regels: 

 Geen alcohol voor leiders, trainers en andere begeleiders en alle kaderleden voor of tijdens 
de uitoefening van hun functie. 

 Geen alcohol voor personen die fungeren als chauffeur bij vervoer. 

 Leidinggevenden en bar vrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 

 Op zaterdag wordt er geen alcohol geschonken voor 13:00 uur en op zondag wordt er geen 
alcohol geschonken voor 11:00 uur. 

 Het gebruik van alcoholhoudende dranken in glas geschiedt alleen in de kantine. Buiten op 
het terras van de kantine is het alleen toegestaan om alcoholhoudende dranken uit plastic 
bekers te drinken. 

 Langs de velden geldt een algemeen alcohol verbod (regels KNVB). 
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Hoofdstuk 3 

Ons sportcomplex 

3.1  Het sportcomplex 
De VV Hekelingen beschikt over een zeer modern en goed onderhouden complex. Dit willen we zo 
lang mogelijk goed, veilig en mooi houden. Om dit te bereiken zijn een aantal regels gesteld ten 
aanzien van het complex en het gebruik van het complex.  
 
3.2 Regels ten aanzien van het complex 

 Ieder lid draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het totale sportcomplex. 

 Ieder lid dient zijn/haar medelid aan te spreken op zijn gedrag in het geval dat regels worden 
overtreden. 

 Personenauto’s dienen geparkeerd te worden in de parkeervakken. Deze vakken zijn 
duidelijk gemarkeerd. Parkeren op witte vlakken is niet toegestaan.   

 Het gebruik van de invalidenparkeerplaatsen is slechts voorbehouden aan personen in het 
bezit van een eigen invalidenparkeerkaart. 

 Fietsen, brommers en scooters dienen op de speciaal daarvoor aangelegde parkeerplaats te 
worden gestald. 

 Ouders/verzorgers zijn en blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun kinderen 
tijdens het verblijf op het complex. 

 Een ieder die niets heeft te zoeken of te doen in de gang van de kleedkamers kan worden 
verwijderd. Wachten kan ook in de kantine of buiten. 

 VV Hekelingen is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en verwondingen als gevolg van het 
verblijf op het complex.  

 Het aanbrengen van graffiti op het complex is verboden. 

 Onveilige situaties of omstandigheden dient u te melden bij het bestuur. 

 Het is uitsluitend toegestaan een hond mee te nemen op het sportcomplex indien deze is 
aangelijnd. 

 Ieder lid die een ernstige overtreding van de gedragsregels constateert meldt dit aan de 
commissie Waarden en Normen met het daarvoor bestemde formulier. 
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Hoofdstuk 4 

Gedrag in de kantine 

4.1  De kantine 
De VV Hekelingen heeft een moderne kantine met keukenfaciliteiten tot haar beschikking. De 
kantine is het visitekaartje van de vereniging. Het is een plaats voor samenzijn en samenkomst. Met 
trots en plezier ontvangen wij onze leden maar zeker ook onze  gasten in de kantine.  
 
4.2 Regels ten aanzien van de kantine 
Er is veel geïnvesteerd om deze mooie kantine tot stand te brengen. Het is de “huiskamer” van ieder 
lid van VV Hekelingen. Een ieder moet zich er thuis kunnen voelen. Er gelden een aantal regels in de 
kantine: 

 Het is niet toegestaan de kantine te betreden met voetbalschoenen. 

 Alleen het barpersoneel is bevoegd achter de bar te komen tenzij toestemming is gegeven 
door het aanwezige barpersoneel om zich achter de bar te begeven. 

 Iedereen is verplicht de tafel waaraan men heeft gezeten netjes achter te laten. 

 Lege verpakkingen van genuttigde etenswaren en/of snoepgoed, maar ook plastic. 
koffiebekertjes etc. dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. 
Glaswerk graag afgeven aan de bar. 

 Aanwijzingen van de barmedewerkers dienen te worden opgevolgd. 

 Er wordt niet op stoelen en/of tafels gestaan. 

 Het is niet toegestaan glaswerk mee naar buiten te nemen. 

 Kantine meubilair dient te allen tijde in de kantine te blijven. 

 Het is ten strengste verboden op het complex en in de kantine om geld te kaarten. 

 Het is niet toegestaan om reclamemateriaal (bv. flyers, kortingsbonnen) zonder toestemming 
van het bestuur in de kantine neer te leggen of op te hangen. 

 Geen voetbaltassen in de kantine. 
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Hoofdstuk 5 

Kleedkamers 

5.1  Kleedkamers 
Voor het gebruik van de kleedkamers zijn regels opgesteld. Ook u wilt gebruik maken van een schone 
kleedkamer. Doe wat u moet om het schoon achter te laten en spreek anderen aan op het eventueel 
nalaten daarvan. 
 
5.2 Regels ten aanzien van de kleedkamer 

 Douchen na de wedstrijd of de training is verplicht, tenzij anders is overeengekomen met 
trainer of leider. 

 Het dragen van badslippers wordt ten zeerste aanbevolen. 

 Het schoonmaken van schoenen in de douche ruimtes is verboden. 

 Ieder die een kleedkamer gebruikt draagt er zorg voor dat de kleedkamer netjes wordt 
achtergelaten van de kleedkamer. Dit betekent: opruimen van het afval, gras en modder 
maar ook het aantrekken van de vloer. Zorg er dus voor dat de kleedkamer schoon is voor de 
volgende gebruiker. De trainers en leiders dienen hierop altijd op toe te zien. 

 Alle rommel zoals kauwgom, papier etc. dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te 
worden gedeponeerd. 

 Met modder /water gooien in de kleedkamers is ten strengste verboden. 

 Het is verboden voor de jeugdafdeling om alcoholhoudende dranken te nuttigen in de 
kleedkamers en in de gangen. 

 Ieder dient zich te houden aan de door het secretariaat opgemaakte kleedkamer indeling.  

 Het is niet toegestaan met (voetbal)schoenen op de stoelen te staan. 

 Trainers/leiders zijn verplicht de kleedkamers tijdens trainingen/ wedstrijden op slot te doen. 

 In de kleedkamer dient respect getoond te worden voor andermans eigendommen. 

 Het betreden van de kleedkamers door derden tijdens het omkleden en douchen is niet 
toegestaan, tenzij anders is overeengekomen met trainer of leider. Denk hierbij aan 
ouders/verzorgers die hun eigen kind helpen met omkleden. 

 Het is heren maar ook andere dames (derden) niet toegestaan de dameskleedkamer te 
betreden tijdens het verkleden/douchen. 

 De toiletten in de gang zijn uitsluitend voor de spelers en trainer/leiders. Ieder ander dient 
de toiletten boven te gebruiken. 

 Toiletten dienen te allen tijde schoon achter gelaten te worden. Is het toilet vies of defect of 
als het Wc-papier op is, geef dit dan door. 

 De kleedkamer en de gang zijn geen speelplaats. Rennen is er niet toegestaan. 

 Het roken in de kleedkamers of direct bij de ingang van de kleedkamers is niet toegestaan. 
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Hoofdstuk 6 

Vergaderingen en vergaderruimtes 

6.1  Vergaderingen en vergaderruimtes 
Op ons complex zijn een aantal locaties waar vergaderingen kunnen plaatsvinden. Deze ruimtes zijn 
te reserveren.  
 
6.2 Regels ten aanzien van vergaderingen en vergaderruimtes 

 Vergaderingen vinden plaats in de daarvoor bestemde ruimtes. 

 Het reserveren van een vergaderruimte dient in onderling overleg gedaan te worden. 

 Reserveren kan op het wedstrijdsecretariaat waar een agenda aanwezig is. 

 Bestuursvergaderingen gaan te allen tijde voor. 

 Tijdens vergaderingen is het nuttigen van alcoholhoudende dranken niet toegestaan. 

 Tijdens vergaderingen is roken niet toegestaan. 

 Na de vergadering is men verplicht de ruimte weer netjes achter te laten. 

 Na het vergaderen doet u het licht uit maar ook zet u eventueel gebruikte apparatuur zoals 
bijvoorbeeld een koffiezetapparaat) weer uit ter voorkoming van kortsluiting/brand. 

 Bij het verlaten van de vergaderruimte doet u het licht uit, sluit u de eventueel geopende 
ramen en daar waar het mogelijk zet u de verwarming  terug naar 15 graden.  

 U ruimt het eventueel gebruikte flip-over papier op en maakt het gebruikte whiteboard weer 
schoon. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.nl/imgres?q=vergaderzalen&start=101&hl=nl&sa=X&biw=1568&bih=768&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=-Joj3lE01bRexM:&imgrefurl=http://www.landmarke.nl/page.php?pag_id=14&docid=Q9vO6kvnsDd34M&imgurl=http://www.landmarke.nl/landmarke_userfiles/Image/vergaderzaal 046.jpg&w=640&h=427&ei=-T-MT-fgCZGcOs_gicwJ&zoom=1&iact=rc&dur=689&sig=111618936358831166960&page=4&tbnh=134&tbnw=179&ndsp=35&ved=1t:429,r:29,s:101,i:145&tx=73&ty=60
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Hoofdstuk 7 

Gedrag op en rond het sportveld 

7.1 Gedrag op en rond het veld 
Om het voetballen prettig te laten verlopen is het noodzakelijk dat we ons houden aan een aantal 
regels op het rond het veld. Het geldt dus voor spelers, toeschouwers, supporters en gasten op het 
complex. Wij staan voor sportiviteit en respect en laten dat altijd en overal blijken. 
 
7.2 Gedrag op het veld 

 Ieder lid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik. 

 De nadruk ligt op sportief gedrag. Opzettelijke zeer grove overtredingen kunnen door het 
bestuur extra worden bestraft. 

o Straffen kunnen zijn taakstraffen, boetes en schorsingen (zie ook hoofdstuk XX) 

 Niemand scheldt scheidsrechters, tegenstanders en medestanders uit.  

 Bij het staken van een (uit)wedstrijd, om welke reden dan ook, dient de aanvoerder/trainer 
of leider van het team dit te allen tijde te melden zo snel mogelijk te melden bij het 
wedstrijdsecretariaat.  

 Een speler die veelvuldig een gele kaart of tijdstraf (jeugd) krijgt kan daarnaast ook nog van 
het bestuur nog een aanvullende straf opgelegd krijgen voor dit ongepaste gedrag  

o Straffen kunnen zijn taakstraffen, boetes en schorsingen(zie ook hoofdstuk XX) 

 De trainer/leider corrigeert ‘onjuist gedrag’ van spelers, hij/zij wijst ze erop en zet aan tot 
verandering. Indien gewenst bespreekt de trainer/leider dit met de desbetreffende 
coördinator. 
 

7.3 Gedrag rond het veld (ook wel langs de lijn) 

 Geef blijk van belangstelling voor de spelers/spelertjes. Ga mee naar trainingen en 
wedstrijden. 

 Wees enthousiast, stimuleer de spelers op een positieve manier. 

 Gebruik geen tactische kreten. Laat dit over aan de trainer/leider. 

 De scheidsrechter en de grensrechter doen ook zijn best, bemoei u daarom niet met 
zijn/haar beslissingen ook al vindt u de beslissingen onterecht. 

 De v.v. Hekelingen is geen kinderopvang/ - dagverblijf voor uw kind.  

 Blijf achter de hekken en betreedt tijdens de wedstrijd nooit het speelveld. 
 

7.4  Overige zaken 

 Ga ook mee naar uitwedstrijden en laat dan ook andere spelers met u mee rijden. 

 U dient er te allen tijde rekening mee te houden dat er blessures kunnen voorvallen. Deze 
kunnen ook van dien aard zijn dat de speler naar een arts of ziekenhuis moet gaan. Spreek 
goed af hoe u hiermee omgaat als u zelf niet aanwezig kunt zijn. 
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Hoofdstuk 8 

Materiaalgebruik en sportkleding 

8.1 Materiaalgebruik en sportkleding (eventueel van de vereniging) 
Het materiaal om te kunnen voetballen (doeltjes, netten, ballen etc.)  is van hoogwaardige kwaliteit 
en kostbaar. We moeten zuinig zijn op deze dure middelen. Dit geldt ook voor de eventueel door de 
verenging beschikbaar gestelde  sportkleding. Ook zijn er nog  regels voor het gebruik van de eigen 
sportkleding. 
 
8.2 Materiaalgebruik 

 Het (trainings-)materiaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor bestemde 
plaatsen. 

 De verschillende materiaalkasten blijven opgeruimd en dienen na gebruik op slot gedaan te 
worden. De trainer/leider ziet hierop toe!  

 In het materiaal hok zijn alleen trainers/leiders toegestaan (dus geen spelers anders dan 
onder directe begeleiding van diezelfde  trainers/leiders). 

 Doelen dienen na afloop van een training of wedstrijd (aangegeven door het wedstrijd 
secretariaat) te worden terug gezet op de daarvoor bestemde plaats. 

 Ballen die buiten het complex terecht komen dienen direct te worden opgehaald. 

 Het is een ieder verboden buiten de training- en wedstrijden op de velden te voetballen. Met 
uitzondering van de tussenstrook en het speciaal aangelegde jeugdveldje. 
 

8.3 Sportkleding en aanvullende regels (zie ook Huishoudelijk Reglement VV Hekelingen) 

 Ieder lid dient zijn/haar eigen tenue van de v.v. Hekelingen aan te schaffen, ook al is een  
gesponsord tenue beschikbaar gesteld. 

 Sportkleding dient te allen tijde schoon en heel te zijn. 

 Alle teams binnen de v.v. Hekelingen mogen spelen in een gesponsord tenue mits dit tenue 
voldoet aan de verenigingskleuren en is aangeschaft bij de sponsor. 

 Per elftal worden afspraken gemaakt over het wassen en verzorgen van de gesponsorde 
kleding. Het bestuur bepaalt welke kleding er door de vereniging gewassen zal worden. 

 Bij het moeten spelen in reservetenues verstrekt het secretariaat de shirts aan de 
aanvoerder van het team. Deze draagt voor het na afloop weer inleveren daarvan. 

 Het is verplicht scheenbeschermers te dragen. 

 Het dragen van sieraden is tijdens wedstrijden en trainingen verboden. Sieraden die niet af 
of uit kunnen dienen te worden afgeplakt met tape. 

 Voetbalschoenen dienen geen gevaar op te leveren voor medespelers (scherpe noppen etc.) 

 
   
 
8.4 Aanvullende regels 

 Het schoonmaken van voetbalschoenen dient te gescheiden op de daarvoor bestemde 
borstels die zijn aangebracht nabij de ingang van de kleedkamers. Uiteraard voordat de 
kleedkamer wordt betreden. Dit geldt ook voor de rust tussen de speelhelften. 

 Zet voetbaltassen op de daarvoor bestemde plekken. 
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Hoofdstuk 9 

Intimidatie / omgang met elkaar 

9.1 Intimidatie en omgaan met elkaar 
Onder intimidatie wordt verstaan: “ongewenst gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van 
vrouwen en mannen”. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag, waarvan de 
betrokkene niet gediend is, zoals het gebruik van schuttingtaal- en scheldwoorden, vloeken, 
handtastelijkheden (seksuele getinte), gebaren, gewelddadig gedrag en pesten. Het bestuur kan 
hiervoor extra straffen opleggen. 
 
9.2 Omgang met elkaar 
Een voetbalvereniging is een samenleving in het klein. Ieder mens verdient respect en aandacht. Wij 
streven er naar om binnen de VV Hekeling op een goede en normale manier met elkaar om te gaan. 
Hier binnen past bijvoorbeeld geen onbehoorlijk taalgebruik jegens elkaar, het grievend bekritiseren 
van vrijwilligers en het bezigen van ongewenste omgangsvormen. Indien er sprake is van seksuele 
intimidatie zal VV Hekelingen altijd aangifte (laten) doen. 
 
9.3 Sanctiebeleid 
De Commissie Waarden en Normen adviseert het bestuur bij het opleggen van sancties. De straffen 
kunnen zijn taakstraffen, boetes en schorsingen of een combinatie daarvan.  
 

 

9.4 Discriminatie 
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er 
niet toe doen. Dan moet je denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, 
religie, handicap of chronische ziekte. Discriminatie is dus niet het maken van onderscheid, maar van 
verboden onderscheid. De VV Hekelingen tolereert geen discriminatie. 

 

 

9.5 Taalgebruik 
Binnen de VV Hekelingen wordt onbehoorlijk taalgebruik van niemand geaccepteerd. Onbehoorlijk 
taalgebruik door spelers zal en moet direct door de trainer/leider worden gecorrigeerd. Bij 
herhaaldelijk gebruik van onbehoorlijk taalgebruik dient de trainer/leider dit te melden aan de 
Commissie Waarden en Normen. Een ieder dient elkaar aan te spreken op onbehoorlijk taalgebruik. 
Het bestuur kan voor onbehoorlijk taalgebruik extra straffen opleggen zoals taakstraffen, boetes en 
schorsingen. 

 

http://www.google.nl/imgres?q=discriminatie&hl=nl&sa=X&biw=1568&bih=768&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=kfTjkcJRrsgf_M:&imgrefurl=http://multiculti.blog.nl/?s=discriminatie&docid=-IekTkNRi6mVMM&imgurl=http://www.sxc.hu/pic/m/i/il/ilco/1071781_hand_in_hand.jpg&w=252&h=300&ei=NViMT_XCFJCVOqulmNYJ&zoom=1&iact=hc&vpx=581&vpy=193&dur=880&hovh=240&hovw=201&tx=120&ty=118&sig=111618936358831166960&page=1&tbnh=131&tbnw=112&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:21,s:0,i:176
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Hoofdstuk 10 

Trainingen, wedstrijden, voetbalkampen en toernooien 

10.1 Trainingen, wedstrijden, voetbalkampen en toernooien. 
In dit hoofdstuk zijn regels benoemd voor de trainingen, wedstrijden, voetbalkampen en toernooien. 
Dit geldt voor elk lid van  de VV Hekelingen. Niet alle regels zijn benoemd. Trainers en leiders kunnen 
aanvullende regels stellen zulks in overleg met het bestuur of de coördinator van een toernooi of 
voetbalkamp. 
 
10.2 Trainingen en wedstrijden 
Bij trainingen en wedstrijden geldt het navolgende: 

 Spelers en trainers/leiders dienen op tijd aanwezig te zijn. 

 Trainende teams/spelers worden niet gehinderd bij de training. Aanvangstijd van de training 
is in het trainingsprogramma vastgesteld. Dit geldt ook de te gebruiken velden.  

 Een ieder is verplicht zich af te melden voor een training bij de trainer. De trainer maakt hier 
goede afspraken over met de spelers.  

 Indien je niet kunt meespelen met een wedstrijd ben je verplicht dit ruim van te voren te 
melden bij de trainer/leider. 

 
10.3 Voetbalkampen en toernooien 
Hierbij zijn er ook regels gesteld. De belangrijkste regels zijn: 

 Trainer/leider houdt toezicht gedurende het evenement. 

 Trainer/leider houdt toezicht en draagt zorg voor het schoon achterlaten van de kleedkamer. 

 Trainer/leider onthouden zich tijdens het evenement van alcoholhoudende dranken. Dit 
geldt ook voor de spelers. 

 Trainer/leider corrigeert ter plekke onbehoorlijk gedrag. Bij herhaaldelijke overtreding van de 
speler op onbehoorlijk gedrag zal dit worden gerapporteerd aan de commissie Normen en 
Waarden. 

 Met het meegebrachte materiaal wat eigendom is van de v.v. Hekelingen dient zorgvuldig 
mee omgegaan te worden. 

 Bij voetbalkampen is de leiding  bevoegd om aanvullende voorwaarden en eisen te stellen. 
Men volgt de (gedrags-)regels van het complex waar men verblijft.  
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Hoofdstuk 11 

Diefstal en vernieling 

11.1 Diefstal en vernieling 
Helaas komt diefstal en vernieling bijna overal voor. Dus ook binnen de VV Hekelingen. Dit gedrag 
wordt absoluut niet getolereerd. De vereniging moet een plaats zijn waar iedereen elkaar moet 
kunnen vertrouwen en alles zoveel mogelijk heel en netjes blijft. Vernieling kost veel geld en dat gaat 
ten koste van andere zaken. De VV Hekelingen kan het schaarse geld maar één keer uitgeven. 
 
11.2 Diefstal 

 Bij diefstal van goederen van de vereniging en of derden zal te allen tijden aangifte worden 
gedaan bij de politie. 

 Desbetreffende persoon of personen die lid zijn van de VV Hekelingen en betrokken zijn bij 
diefstal zullen direct worden geschorst en worden niet langer toegelaten tot het 
sportcomplex van VV Hekelingen. De betrokken persoon/personen ontvangen een schriftelijk 
bericht van deze schorsing en het geldende toegangsverbod. 

 Persoon of personen die geen lid van de v.v. Hekelingen zijn zullen door zorg van het bestuur 
een langdurig toegangsverbod krijgen zodat  het sportcomplex niet langer mogen betreden.  
 

 
11.3 Vernielingen 

 Bij vernielingen en of beschadigingen van eigendommen (opzettelijk) van de v.v. Hekelingen 
en of derden zal het bestuur de daarvoor gepaste maatregelen nemen. 

 De aangebrachte schade zal door het bestuur worden verhaald op de desbetreffende 
persoon dan wel personen. 

 Bij minderjarigen zullen de ouders/verzorgers te allen tijde aansprakelijk worden gesteld. 

 Bij schade en of vernielingen door tegenstanders/gasten zal de desbetreffende vereniging 
hiervan schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. De kosten van de schade en of 
vernieling zal worden verhaald op deze vereniging. 
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Hoofdstuk 12 

Betaling van contributie 

12.1 Contributie 
De belangrijkste bron van inkomsten voor de vereniging is de contributie. Contributie is het 
periodiek door een lid van een vereniging bij te dragen bedrag aan de vereniging voor het 
behouden van zijn of haar lidmaatschap.  Ieder lid is verplicht om de contributie te betalen. Bij 
niet of niet tijdig betalen kan het bestuur sancties opleggen. 
 
12.2 Contributie betalingen en betaling van boetes 

 De hoogte van de contributie is vastgelegd. 

 Ieder lid is verplicht contributie tijdig te betalen. 

 De inning van de contributie is in principe per automatische incasso. Slechts in bijzondere 
gevallen is daar van af te wijken. Dit ter beoordeling van de penningmeester VV Hekelingen. 

 Indien na een schriftelijke aanmaning de verschuldigde contributie en of boete niet is betaald 
wordt overgegaan tot: 

o Inname van de spelerspas 
o Volgt direct uitsluiting van trainingen en wedstrijden 
o Het in gang zetten van een deurwaardersprocedure waarbij alle kosten zijn voor de 

degene die de contributieverplichting niet nakomt 

 Eventuele overschrijving naar een andere vereniging zal dan pas worden geregeld als voldaan 
is aan de nog openstaande contributieverplichtingen en boetes. 
 
 

 

Scoren voor de vereniging door tijdig de contributie te betalen 
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Hoofdstuk 13 

Straffen en/of boetes 

13.1 Inleiding 
Regels afspreken is één, regels handhaven is een ander fenomeen. Daarom is in dit boekwerk ook 
een hoofdstuk over de handhaving van de regels. In de eerste plaats is een juiste naleving van de 
regels de verantwoordelijkheid van de individuele leden. Elk lid dient van deze regels op de hoogte te 
zijn. Toch zullen er afspraken dienen te zijn om toezicht op de naleving van de regels mogelijk te 
maken. Dat betekent niet dat er een aantal leden moeten zijn die politieagent spelen. Uiteindelijk 
gaan we ervan uit dat iedereen elkaar aanspreekt. Het niet schorsen van een speler om een team in 
stand te houden is geen bestuursbeleid. 
 
13.2 Straffen en boetes 
Aan het bestuur, terzijde gestaan door de Commissie Normen en Waarden, is het om bij 
overtredingen van de regels corrigerend op te treden. Daartoe heeft zij de volgende mogelijkheden: 

 Het bestuur berispt de speler / verenigingslid. 

 Het bestuur kan taakstraffen opleggen. 

 Het bestuur kan leden ontzeggen actief mee te doen aan trainingen en of wedstrijden. 

 Het bestuur kan leden de deelname ontzeggen aan allerlei activiteiten. 

 Het bestuur kan leden boetes opleggen. 

 Het bestuur kan het gehele elftal uit de competitie halen. 
o De kosten hiervoor zullen worden verhaald op de spelers, trainer en leider 

 Het bestuur kan leden voordragen tot royering te behandelen tijdens de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). 
 

13.3 Schorsen en boetes 
Bij het schorsen van leden hanteert het bestuur VV Hekelingen als handleiding de strafmaat die 
hiervoor staat bij de KNVB. Dit kan bovenop de straf zijn die de KNVB al heeft gegeven. Zie ook 
hoofdstuk 14 Excessen. 
Boetes die verkregen zijn door gele of rode kaarten aan een speler/trainer zullen te allen tijde door 
deze personen zelf betaald moeten worden. Een boete opgelegd aan een team (spelers die  op het 
moment van die wedstrijd op het formulier staan) zal door het team (dus alle spelers) gezamenlijk 
moeten worden betaald. Dit geldt ook  voor het niet komen opdagen bij een wedstrijd.   
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Hoofdstuk 14 

Excessen 

14.1 Inleiding 
(Grof) fysiek en verbaal geweld op de voetbalvelden is onacceptabel. Deze excessen leveren het 
voetbal grote schade op. Aanpak van deze excessen is noodzakelijk gebleken. In de algemene 
vergadering amateurvoetbal van 28 mei 2011 is besloten excessen hard aan te pakken. De KNVB 
treedt daarom hard op tegen een ieder die de sport op deze wijze schade toebrengt. Voor de aanpak 
zijn richtlijnen en uitgangspunten opgesteld door de KNVB. 
 

     
14.2 Excessieve overtreding 
Onder een excessieve overtreding is te verstaan: 

 Buitensporig fysiek geweld gericht jegens een individu (individueel en collectief) 

 Buitensporig verbaal geweld gericht jegens een individu (individueel en collectief) 
De volgende overtredingen zijn aangemerkt als excessieve overtreding: Individuele en collectieve 
overtredingen, nader gespecificeerd in het overzicht excessen, bestaande uit: 

 buitensporig fysiek en/of verbaal geweld jegens een individu of meerdere individuen; 

 ernstige bedreiging van een individu of meerdere individuen; voor, gedurende, dan wel na de 
wedstrijd. 
 

14.3 Strafmaat bij excessieve overtredingen 
Het uitgangspunt bij excessieve overtredingen is de maximumstraf. In geval van verzachtende 
omstandigheden kan de straf naar beneden worden bijgesteld, maar zal nooit onder de 
minimumstraf uitkomen. In het geval van recidive (herhaling van hetzelfde feit) wordt altijd de 
maximumstraf opgelegd. De strafmaat voor excessieve overtredingen is vastgelegd in het „overzicht 
excessen” dat als bijlage is toegevoegd aan het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal KNVB. 
Bij een excessieve overtreding vindt in beginsel altijd een mondeling onderzoek plaats. 

14.4 Individueel wangedrag 
Er zijn drie categorieën van individueel wangedrag: 

 Individueel wangedrag van spelers, functionarissen en/of toeschouwers jegens 
scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en KNVB officials; 

 Individueel wangedrag van spelers, functionarissen en/of toeschouwers jegens spelers, 
functionarissen en/of toeschouwers; 

 Individueel wangedrag van functionarissen. 
Het plegen van deze vormen van individueel wangedrag kan in sommige gevallen samen met een of 
meer andere personen plaatsvinden. In die gevallen zal dan een zwaardere straf worden 
uitgesproken. Er dient dan wel sprake te zijn van (bewuste) samenwerking en gezamenlijke 
uitvoering. Bewuste samenwerking kan stilzwijgend ontstaan en ook uit “niet-doen en/of nalaten” 
bestaan. Het is niet nodig dat er sprake is van vooraf gemaakte afspraken tussen betrokkenen. 
 



v.v. HEKELINGEN – Gedragsregels - CWN Pagina 17 
Versie juni 2012 

 
 

 
Voor toeschouwers kan bij de strafoplegging over het algemeen geen gebruik worden gemaakt van 
het gevoegde schema, omdat zij vaak geen lid van de KNVB zijn. In dat geval kan aan de vereniging 
als maatregel worden opgelegd het weren van de toeschouwer van de accommodatie van de 
vereniging. Indien de toeschouwer wel lid is van de KNVB kan bij individueel wangedrag een 
berisping, accommodatieverbod of schorsing worden opgelegd. 
 
14.5 Collectief wangedrag 
Onder collectief wangedrag wordt verstaan het uitvoeren door twee of meer personen die een 
gemeenschappelijk doel nastreven en waarbij het optreden van deze personen, hetzij passief, hetzij 
actief, erop is gericht om dit gemeenschappelijk doel te bereiken. Onder collectief wordt mede 
verstaan het door het weliswaar niet gelijktijdig doch wel binnen dezelfde wedstrijd misdragen van 
meerdere spelers, functionarissen en/of toeschouwers. 
 
De straffen voor collectief wangedrag zijn verenigingsstraffen, en worden opgelegd aan de 
vereniging. Het in mindering brengen van winstpunten, het voorwaardelijk uit de competitie nemen 
en het uit de competitie nemen geldt uitsluitend voor het betreffende elftal/team, dat het 
wangedrag heeft veroorzaakt. Slechts in uitzonderingsgevallen (herhaaldelijke collectieve 
overtredingen van verschillende elftallen/teams) kan besloten worden de vereniging voorwaardelijk 
dan wel definitief te schorsen. 
 
De verenigingsstraffen staan los van de individuele straffen 
 
14.6 Hoogte van de straf 
Bij zowel individueel als collectief wangedrag kunnen verenigingen zelf invloed uitoefenen op de 
hoogte van de straf. Voor de straftoemeting van collectief wangedrag geldt dat de hoogte van de 
straf opgelegd door de KNVB mede afhankelijk is van de inspanningen die de vereniging zich heeft 
getroost om het wangedrag te voorkomen en/of het wangedrag achteraf aan te pakken. Hierbij is te 
denken aan (1) een actief preventief beleid binnen de vereniging te voeren, (2) actief op te treden 
tijdens en direct na incidenten als gevolg van collectief wangedrag en (3) na incidenten als gevolg van 
collectief wangedrag direct te handelen richting tuchtorganen van de KNVB. 
 
14.7 Een aantal belangrijke KNVB uitgangspunten bij het vaststellen van straffen  

 Onder “collectief” wordt verstaan: twee of meer spelers van één vereniging. 

 Bij “voorwaardelijk uit de competitie nemen” wordt in beginsel een proeftijd van één jaar 
gehanteerd (de maximale termijn bedraagt twee jaar), ingaande op de datum van de 
uitspraak (= datum verzending uitspraak). 

 De strafmaat wordt voor pupillen in beginsel gehalveerd. 

 Indien schuld is vastgesteld en besloten wordt de wedstrijd opnieuw vast te stellen, dient 
deze wedstrijd op het terrein van de tegenstander vastgesteld te worden, tenzij het 
desbetreffende tuchtorgaan het nodig vindt hiervan af te wijken. 

 Bij een eenmansactie wordt alleen een individuele straf opgelegd. 
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Hoofdstuk 15 

Commissie Waarden en Normen 

15.1 Commissie Waarden en Normen 
De samenstelling van de Commissie Waarden en Normen commissie is als volgt: 

 een bestuurslid VV Hekelingen 

 twee tot maximaal vijf commissie leden die zijn benoemd door het bestuur.  Eén van de 
leden is tevens de voorzitter van de Commissie, een ander lid is secretaris van de commissie. 

 
15.2 Taken en bevoegdheden van Commissie Waarden en Normen 

 belast met het doen van onderzoek naar gedragingen die strijdig zijn met de vastgestelde 
waarden en normen en als zodanig bekend zijn gesteld aan de Commissie.  

 onderzoekt of een disciplinaire straf nodig of noodzakelijk is en adviseert het bestuur. 
 adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur op het gebied waarden en normen. 

 uitvoeren van door het bestuur opgedragen gerelateerd aan waarden en normen. 
 registratie van bevindingen van alle zaken gerelateerd aan waarden en normen.  
 archivering van alle opgemaakte meldingen (standaardformulier VV Hekelingen). 

 het bijhouden van  een (digitaal) archief opgelegde sancties . 

 onderhouden van contact met de KNVB afgestemd met het bestuur. 
 het bevorderen van sportiviteit en respect binnen de vereniging. 
 gerechtigd om elk lid van de vereniging te horen. 

 het starten met een vooronderzoek en het houden van een onderzoek (zie ook punt 15.5). 

 toegang tot alle voor het onderzoek relevante informatie beschikbaar binnen de vereniging 

 vooruitlopend op een nog te nemen besluit in de bestuursvergadering instellen van tijdelijke 
(disciplinaire) maatregelen Deze maatregelen dienen voor uitvoering gemeld te zijn aan het 
bestuur. 

 
15.3 Meldingen aan de Commissie Waarden en Normen 
Formele klachten zijn schriftelijk in te dienen bij de Commissie. Dit kan door: 

 Het e-mailen van een ingevuld meldingsformulier (waardenennormen@live.nl) 

 Het afgeven van een ingevuld meldingsformulier aan een lid van de commissie 
Formulieren zijn te downloaden via de website www.vvhekelingen.com 

 
15.4 Werkwijze Commissie Waarden en Normen  
De commissie draagt zorg voor een zorgvuldige en spoedige afhandeling van de gemelde klachten. 
Over de resultaten van het (voor)onderzoek en het adviseren van het bestuur over enige strafmaat is 
geheimhouding gegarandeerd. Na onderzoek volgt een op schrift gesteld advies aan het bestuur. 
 
15.5 Het (voor) onderzoek 
Een (voor)onderzoek vindt plaats op basis van hoor en wederhoor. De betrokkene kan zich bij het 
(voor)onderzoek laten bijstaan door de trainer/leider, coördinator of één van de ouders/verzorgers. 
De inhoud van het gesprek wordt in samenvatting schriftelijk vastgelegd. Tijdens het onderzoek is er 
een geheimhoudingsplicht voor alle partijen. 
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