
Van complimenten groei je, van kritiek word je beter

 

Plezierig voetballen  
begint bij je zelf 

11 gedragsregels bij Overasselts Boys 

 

1. We hebben respect voor onze medespelers, trainers, leiders, 

scheidsrechters, tegenstanders en alle andere vrijwilligers, ongeacht 

iemands geslacht, geloof, huidskleur of seksuele geaardheid. 

 

2. We sporten voor ons plezier en zorgen ervoor dat iedereen plezier 

heeft. 

 

3. We komen afspraken na, dus ook de spelregels! 

 

4. We luisteren naar elkaar en laten elkaar in onze waarde. 

 

5. We zijn zuinig op de spullen van een ander, van onszelf en op de 

spullen van onze vereniging. 

 

6. We vertegenwoordigen onze vereniging rondom en tijdens een 

wedstrijd. We gedragen ons en doen geen dingen die de vereniging 

schade kunnen toebrengen. 

 

7. We spreken elkaar aan op een rustige en positieve wijze! 

 

8. We praten niet over elkaar, maar met elkaar. Zoek bij een probleem de 

juiste persoon en probeer samen een oplossing te vinden. 

 

9. We drinken rondom het veld uit plastic glazen en zorgen ervoor dat er 

geen alcohol in onze drank zit. Uiteraard ruimen we alles netjes op! 

 

10. Onze ouders zijn positief en betrokken en dragen een steentje bij 

aan onze vereniging. 

 

11. Onze toeschouwers zijn positief en sportief naar onze eigen leden 

en de tegenstanders. 

 
Een uitgebreide toelichting op bovenstaande gedragsregels is op te vragen bij het bestuur en te 

vinden op de site.  
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Inleiding 
Overasseltse Boys is een voetbalvereniging waar respect een sportiviteit hoog in het 
vaandel staan. Deze waarden staan centraal in onze missie en visie (zie beleidsplan op 
onze website). Om onze ambities waar te maken, is het van belang de verwachting uit te 
spreken dat iedereen deze waarden onderschrijft. Om dat te bewerkstellingen, zijn 11 
gedragsregels opgesteld die op de eerste bladzijde te lezen zijn. Om deze gedragsregels 
te concretiseren, is in dit document concreet opgenomen wat wij van alle aanwezigen 
mensen verwachten, zodat respect en sportiviteit goed zichtbaar zijn op het sportpark. 
Dit document geeft geen volledige weergaven van alle verwachtingen, maar een goede 
weergaven van de geest van dit beleid. 
 
Het bestuur gaat er in het beginsel vanuit dat alle leden en bezoekers van het sportpark 
in staat zijn om zelf en met elkaar te zorgen voor een veilige sportomgeving waarin 
respect en verantwoordelijkheid centraal staan. Zie je dingen misgaan, dan doe je het 
volgende: 

1. Je probeert het probleem zelf op te lossen. Lukt dat niet, dan kun je twee dingen 

doen: 

2. a. Je neemt contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen. Hun 

gegevens vind je op www.overasseltseboys.nl. Zij geven jou dan tips en advies 

over hoe je met het probleem kunt omgaan. 

b. Je richt je tot iemand van de commissie waartoe jouw functie of het probleem 

thuis hoort. Is deze commissie niet in staat om het probleem om te lossen, dan: 

3. Richt de commissie zich tot één van de bestuursleden en vragen hen te helpen het 

probleem op te lossen.  

 
Indien leden of andere aanwezigen zich (herhaaldelijk) (ernstig) misdragen, is het 
bestuur bevoegd om maatregelen te nemen. 
 
Het vervolg van dit document is alsvolgt opgebouwd: 
 

1. Concretisering gedragsregels 

2. Protocol racisme en discriminatie 

3. Sancties 

  

http://www.overasseltseboys.nl/
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Gedragsregels 
Algemene gedragsregels op de accommodatie 
 
Iedereen 
• Voor iedereen geldt dat er respectvol met elkaar omgegaan wordt, ongeacht 

iemands geslacht, geloof, huidskleur of seksuele geaardheid. 
• Voor iedereen geldt dat er zorgvuldig met de gebouwen en overige zaken op ons 

sportpark wordt omgegaan. 
• Niemand betreedt het sportcomplex buiten openingstijden, met uitzondering van 

sleutelhouders, tenzij anders is aangegeven op het sportpark door of namens het 
bestuur.  

• Ruimt na gebruik alle spullen (zoals spelmateriaal) op, zodat bij calamiteiten het 
sportpark direct toegankelijk is voor hulpverlenende instanties.  

• We gaan zorgvuldig om met de gebouwen en de overige zaken op de 
accommodatie en houden het sportpark (inclusief kleedkamers) netjes. 

• Je maakt geen filmopnames in de kleedkamers 
• Bij bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat de aanwijzingen van het 

barpersoneel opgevolgd worden. 
• De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen 
• Bespreek meningsverschillen niet in het openbaar, maar daar waar ze thuis 

horen, dus bij de juiste persoon, commissie of bestuurslid 
• Na gebruik van de terrasstoelen rond de trainings- en voetbalvelden worden 

deze teruggezet op de plaats waar ze vandaan komen.  

• Fietsen, brommers en scooters alleen stallen op de daartoe aangewezen plekken. 
• Roken langs de velden, in de kantine en in om de kleedkamers is niet toegestaan. 
• Er wordt geen gebruik gemaakt van soft- en of harddrugs op het gehele complex.  
• Afval dient in de daartoe aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden. 
• Alcoholgebruik langs de lijn is te allen tijde verboden! 
• Overige dranken mogen langs de lijn niet in glas worden genuttigd. 
• Mensen jonger dan 18 jaar kopen en/of nuttigen geen alcohol (zie alcoholbeleid 

op www.overasseltseboys.nl).  

• Wees je bewust van mogelijke gevolgen van drankgebruik in het verkeer.  

• Een ieder onthoudt zich van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld 
en molestatie van derden.  

• Pesten wordt niet getolereerd. 
• Een ieder heeft respect voor andermans eigendommen.  
• Een ieder houdt zich aan de aan hem door de vereniging of instanties (zoals de 

KNVB) opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem gepleegde overtreding.  
• Respect hebben voor onze vrijwilligers en het vele werk dat zij belangeloos voor 

de vereniging verzetten. 

  

http://www.overasseltseboys.nl/
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• Het in het bezit hebben van, het afsteken van en het gooien van vuurwerk is niet 

toegestaan. 
• Aanwijzingen van vrijwilligers die op dat moment dienst hebben, zoals 

barmedewerkers en bestuursleden, opvolgen. 

• Geef elkaar zo nu en dan een compliment 

 
Voor bestuurs- en commissieleden 
• Van alle bestuurs- en commissieleden op de accommodatie wordt verwacht dat 

zij door hun gedrag een voorbeeldfunctie hebben. 
• Zij dienen te fungeren als gastheer en aanspreekpunt voor iedereen. 

 
Voor leiders, trainer(s) en verzorgers 
• Van bovenstaande groep wordt verwacht dat ook zij een voorbeeldfunctie 

hebben naar met name de eigen spelers en de tegenstander en daarvoor hun 
verantwoordelijkheid nemen. Zij stellen het belang van de vereniging voorop en 
dragen dit uit in woord en daad. 

• Zie toe op loyaliteit naar elkaar 
• Zij zijn aanspreekpunt voor spelers, ouders, bezoekende verenigingen en 

scheidsrechters 
 
Voor spelers 
• Volgen de aanwijzingen op van leider(s), terreinbeheerder(s), bestuurs- of 

commissieleden. 
 
Gedragsregels voor, tijdens en na de training 
 
Leiders, trainers en verzorgers 
• Geef duidelijk leiding en wees correct ten opzichte van spelers. Heb respect voor 

hun mogelijkheden en onmogelijkheden. 
• Wees opbouwend in jouw kritiek. 
• Zorg ervoor dat je op tijd bent voor de training. 
• Houd je aan de trainingstijden en de aangewezen velden. 
• Spreek jouw spelers maar ook collegaleiders en -verzorgers hierop aan en treedt 

zo nodig corrigerend op. 
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Spelers 
• Moedig je medespelers aan en wees positief. 
• Volg de aanwijzingen op die je van je trainer krijgt en respecteer deze ook. 
• Stel je waar nodig beschikbaar voor andere elftallen waar dat incidenteel of 

structureel van je wordt gevraagd, om zo Overasseltse Boys met alle elftallen 
goed te kunnen vertegenwoordigen bij uit- en thuiswedstrijden. 

• Zorg dat je op tijd bent voor de training. Bij verhindering geef je dit ruim vóór de 
training aan bij je leider(s). 

• Na de training wordt er gedouched. 
• In de kleedkamer wordt niet gerookt en géén alcohol gedronken. 

 
Gedragsregels voor, tijdens en na de uit- en thuiswedstrijden 
  

Leiders, trainers en verzorgers 
• Respecteer de geldende regels van de club die je bezoekt. 
• Geef geen commentaar op de scheidsrechters. 
• Geef duidelijk aan op welk tijdstip je de spelers verwacht. 
• Geef duidelijk leiding en wees opbouwend in de aanwijzingen naar jouw spelers. 
• Regel voor uitwedstrijden het vervoer (voor zover van toepassing: in overleg met 

de ouders). 
• Vul het wedstrijdformulier correct in. 
• Spreek jouw spelers op het bovenstaande aan en treed zo nodig corrigerend op. 
• Zie er op toe dat bij jeugdwedstrijden de spelers elkaar voor de wedstrijd 

begroeten door de hand te schudden in de middencirkel en na de wedstrijd voor 
het verlaten van het veld. 

 
Spelers 
• Motiveer je medespelers en gedraag je sportief. 
• Heb respect voor de teamleiding. 
• Volg de aanwijzingen van je teamleiding op. 
• Geef geen commentaar op de beslissingen van de scheids- en grensrechter. 
• Wees op tijd voor de wedstrijden. Als je niet aanwezig kunt zijn geef dit dan op 

tijd door aan je leider of trainer. 
• Bij een uitwedstrijd geldt uiteraard dat je netjes met de gebouwen en spullen van 

de tegenstander omgaat. 
• Bij jeugdwedstrijden: begroet voor de wedstrijd de spelers van de tegenpartij 

door elkaar de hand te schudden in de middencirkel en na de wedstrijd voor het 
verlaten van het veld. 

• Na de wedstrijd wordt er gedouched. 
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• Op onsportief gedrag word je aangesproken; onsportief gedrag wordt gestraft; 
naast het feit dat de KNVB disciplinaire maatregelen kan nemen, kan ook 
Overasseltse Boys zelf strafmaatregelen opleggen, waarnaar je je hebt te 
schikken. 

 
Scheids- en grensrechters 
• Leidt het spel zoals het in de KNVB(spel)regels staat. 
• Zie er op toe dat bij jeugdwedstrijden de spelers elkaar voor de wedstrijd 

begroeten door de hand te schudden in de middencirkel en na de wedstrijd voor 
het verlaten van het veld. 

• Bevoordeel uw eigen team niet. 
 

Publiek/Ouders/Verzorgers 
• Moedig uw eigen team aan op een sportieve en opbouwende manier. 
• Geef geen aanwijzingen aan de spelers, dit is voorbehouden aan de coach. 
• Gedraag je sportief ten opzichte van de tegenstander. 
• Respecteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter. 
• Heb respect voor de leiding van uw team. 
• Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is. Meld afwezigheid tijdig. 
• Toon positieve betrokkenheid naar kinderen, andere spelers, vrijwilligers en de 

vereniging. 

• Ouders/verzorgers laten actief weten voor welke vrijwilligerstaken zij inzetbaar 

zijn. 

• Ouders/verzorgers stimuleren kun kinderen zich in te zetten voor 

vrijwilligerstaken 

• Ouders/verzorgers zetten zich actief in bij reguliere vrijwilligerstaken, zoals 

vervoer naar uitwedstrijden en het wassen van kleren. 

• Ouders/verzorgers dragen verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kind.  

• Ouders/verzorgers dragen actief bij aan het voorkomen van pesten. Dit wordt 

onder geen beding getolereerd.  
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Spelregels gebruik Social Media 
 

• Wees je bewust van het mogelijke bereik van jouw actie. Realiseer je dat je een 

bericht wel kunt verwijderen, maar dat het bericht/foto dan allang verder 

verspreid kan zijn. 

• Spreek respectvol over andere mensen; gebruik social media om elkaar positief 

te benaderen. Gebruik die nooit om anderen te beschadigen. 

• Vraag je af of een bericht dat jij weliswaar grappig bedoelt, door anderen ook op 

die manier uitgelegd kan worden. 

• Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te 

publiceren. 

• Voorkom ontspoorde online discussies 

• Let op je taalgebruik, geen scheldwoorden, krachttermen of andere grove 

uitingen. 

• De gebruikers van de sociale media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de 

inhoud welke hij of zij publiceert op het internet. 
• Plaats geen dingen waardoor jezelf, anderen of Overasseltse Boys in verlegenheid 

kan worden gebracht. 

• Behandel iedereen, teamgenoten, leden van Overasseltse Boys, maar ook jouw 

tegenstanders met respect. Beledigende, racistische, intimiderende of 

bedreigende uitingen zijn not done! 

• Maak geen foto’s of filmopnames in de kleedkamer. 

• Bij het niet nakomen van bovenvermelde afspraken/regels kan het bestuur 

streng optreden en niet schromen verregaande maatregelen te nemen, zowel 

tegen een individu als tegen een heel team. 
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Protocol tegen  
racisme en discriminatie 

Voetbal speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het is laagdrempelig en iedereen 
kan in zijn/haar nabijheid voetballen. De voetbalsport is een afspiegeling van de 
maatschappij. Voetbalclubs hebben een sociaal-maatschappelijke functie en 
verantwoordelijkheid. Het bestuur van Overasseltse Boys hecht er waarde aan beleid te 
hebben wat betreft antidiscriminatie en antiracisme.  
  

Onder racisme wordt verstaan 
Het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het ander, 

voortkomend uit een gevoel van meerwaarde. 
  

Discriminatie kan worden omschreven als 
Ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken. 

  
Het protocol is gebaseerd op het protocol dat is opgesteld door de Federatie van Betaald 
voetbal Organisaties (FBO) in nauwe samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal 
en is goedgekeurd door de UEFA en de licentiecommissie van de KNVB.  
 
Maatregelen 
Het beleid en de maatregelen van Overasseltse Boys tegen racisme en discriminatie 
behelst tenminste de hieronder nader te noemen maatregelen en acties. 
  
1. Verklaring 
Overasseltse Boys verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere 
vormen van discriminatie. In de verklaring is onder andere opgenomen dat racisme en 
elke ander vorm van discriminatie niet zal worden getolereerd door Overasseltse Boys.  
  
2. Racisme en discriminatie op het sportpark 
Overasseltse Boys accepteert geen enkele vorm van racisme en discriminatie op haar 
sportpark.  
  
3. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda 
Overasseltse Boys zal maatregelen nemen tegen personen en partijen die racistische en 
discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of distribueren op, in en om het 
sportpark. 
  
4. Maatregelen jegens spelers, coaches en/of overig personeel 
Overasseltse Boys zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, coaches en 
overige werknemers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of 
discriminatie. 
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5. Samenwerking met andere organisaties 
Overasseltse Boys zal binnen haar mogelijkheden samenwerken met andere betrokken 
organisaties in het tegengaan van racisme en discriminatie en dienaangaande 
partnerships sluiten. 
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Sancties 
Een ieder is aanspreekbaar op zijn gedrag. Een ieder zal, indien hij zich ten opzichte van 
de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, 
vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen (die in strijd zijn met deze 
gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als 
vermeld in dit beleid van Overasseltse Boys), zich dienen te verantwoorden voor het 
bestuur. Een ieder, die een overtreding van de gedragsregels constateert, handelt 
conform de in dit beleid opgenomen meldingsprocedure en meldt dit zonodig bij de juist 
persoon of commissie.  
 

Het bestuur is krachtens de statuten en het huishoudelijk reglement bevoegd tot 
strafoplegging aan leden. Sancties worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen 
aan boven noemde verplichtingen van de leden. Bij het bepalen van een strafmaat voor 
overtredingen van de gedragsregels, zoals deze zijn beschreven in het ‘Beleid Waarden 
en Normen’ van Overasseltse Boys, neemt het bestuur de strafmaten van de KNVB als 
leidraad. Uiteindelijk beslist het bestuur over de daadwerkelijke strafmaat.  
 
Mocht de KNVB of andere externe instantie tot een strafmaat besluiten, neemt het 
bestuur deze strafmaat over. Een ieder is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem 
persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling. 
 
Het bestuur kan overgaan dat de volgende sancties: 
 

 Berisping 

 Uitsluiting van wedstrijden  

 Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten 

 Royement 

 
Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel 
van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap ontzegt. 
 
Tegen de 3 eerste vormen van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het 
besluit van het bestuur is daardoor eindoordeel.  
 
Een royement wordt alleen uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met 
de statuten, reglementen (waaronder dit beleid met gedragsregels) en/of besluiten van 
organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan 
wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene 
wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is 
binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst. 
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Het bestuur behoudt zich recht om daar waar nodig aangifte te doen tegen en schade te 
verhalen op de overtreder van de gedragsregels. Aangifte bij politie zal alleen dan 
geschieden indien er sprake is van een misdrijf of een overtreding zoals deze zijn 
gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening. 
Zie ook huishoudelijk reglement artikel 15. 


