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REGLEMENT GEDRAGS- EN HUISREGELS 
VOETBALVERENIGING V.V. VICTORIA’28 

 
Vastgesteld door de Algemene ledenvergadering  

van 16 november 2011 
 
Algemene inleiding 
 
Voor ieder (jeugd-)lid, begeleider en ouder is het van belang te weten hoe 
zaken bij VICTORIA ‘28 zijn geregeld en welk gedrag van hem/haar wordt 
verwacht. 
 
De trainers en leiders maken met het elftal aan het begin van het seizoen 
daarover afspraken.Gedurende het seizoen controleren zij samen met u de 
naleving hiervan. 
 
Daarnaast zijn er algemene regels die bij de vereniging gelden om het één 
en ander in goede banen te leiden. Deze regels kunnen worden omschreven 
als huis- en gedragsregels en vormen een aanvulling op / uitwerking van 
hetgeen is neergelegd in statuten en huishoudelijk reglement. 
 
Onduidelijkheden voor u of uw kind kunnen worden opgelost door het 
vragen van informatie. Deze informatie kunt u verkrijgen bij trainers, leiders 
of bestuursleden.. 
 
Voor nieuws, (leden)informatie en mededelingen over de vereniging, kunt u 
terecht op www.victoria28.nl. 
 
SPELERS 
 
Inleiding  
 
Als lid van VICTORIA ‘28 maak je deel uit van een vereniging en van een 
team. Je gaat op een goede manier, volgens de normaal geldende 
maatschappelijke normen en waarden om met je clubgenoten, met je 
teamgenoten, met je leider(s) en trainer(s), met scheidsrechters, 
tegenstanders, toeschouwers, barmedewerkers. Kortom, met iedereen 
waarmee je als lid van VICTORIA ‘28 te maken krijgt. Om duidelijk te maken 
wat dat "op een goede manier omgaan met" inhoudt en wat wij verstaan 
onder normen en waarden, geven we hieronder uitleg en een aantal regels. 
 
Als lid van VICTORIA ‘28 vertegenwoordig je de naam van de vereniging 
van VICTORIA ‘28, zowel binnen als buiten het veld. Tegen wangedrag, 
onsportieve handelingen, grof taalgebruik, vernielingen e.d. zal worden 
opgetreden. In het algemeen kun je stellen dat net gedrag de boventoon 
moet voeren. 
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Gedragsregels voor spelers 
 
De voertaal bij Victoria ’28 is altijd Nederlands 
 
Voetbal is een teamsport; kom daarom op tijd bij de trainingen en 
wedstrijden. Afbellen doe je ruim van tevoren bij je leider of trainer of de 
daarvoor aangewezen persoon. 
 
De spelers luisteren naar de aanwijzingen van hun leiders en trainers. 
 
Het is uiterst raadzaam om de trainingen en wedstrijden te beginnen met 
een warming-up. 
 
Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van scheenbeschermers 
verplicht, het dragen van sieraden is dan niet toegestaan. 
 
Sponsorkleding mag alleen gedragen worden op de wedstrijddag en wordt 
aan het eind van de competitie ingenomen. 
 
Beschadigde kleding moet worden gerepareerd en moedwillige 
aangebrachte schade en/of kosten van zoekgeraakte kleding kan op de 
veroorzaker worden verhaald. 
 
Het VICTORIA ‘28-tenue is verplicht. Deze is verkrijgbaar in de Victoria-shop 
in de kantine. 
 
Tijdens de wedstrijden gedraag je je sportief. Je accepteert de beslissingen 
van de scheidsrechter. Uitgangspunt is een positieve en sportieve houding 
ten opzichte van je eigenteam, de tegenstanders, scheidsrechter en het 
publiek. 
 
Na de wedstrijden wordt er door alle spelers gedoucht, denk aan je 
badslippers. Het al of nietverplicht douchen na de trainingen bij de D/E/F-
jeugd wordt door de desbetreffende trainer besloten. Vanaf de C-jeugd is het 
douchen na de training altijd verplicht. 
 
De schoenen moeten buiten schoongemaakt worden.  
 
Na gebruik van de kleedkamer wordt deze netjes achtergelaten. 
 
In principe worden de door de KNVB opgelegd boetes verhaald op de 
overtreder. Als de boetes niet worden betaald dan wel de betreffende 
automatische incasso wordt gestorneerd, kan aan de speler door de 
tuchtcommissie eenspeel- en trainingsverbod worden opgelegd. 
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Roken en drugs- en alcoholgebruik in kleedkamers is niet toegestaan. 
 
De kleedkamers worden na een training of wedstrijd schoon achtergelaten. 
 
Het is niet toegestaan schoenen tegen muren schoon te slaan. 
Het is niet toegestaan schoenen te reinigen in de kleedkamer. Gebruik 
hiervoor de borstels bij de ingang naar de kleedkamers. 
 
Het is verboden om afvoeren moedwillig te verstoppen, zodat 
overstromingen ontstaan. 
 
Na het douchen moeten de kranen worden dichtgedraaid. 
 
Waardevolle spullen mogen niet in de kleedkamers worden achtergelaten. 
VICTORIA ‘28 is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen. 
 
Van leden wordt verwacht dat zij alle trainingen en wedstrijden bijwonen. 
Indien je onverhoopt toch verhinderd bent, ben je verplicht je af te melden bij 
je trainer of je leider. 
 
Bij niet komen opdagen, zonder afmelding, is de trainer en/of leider 
gemachtigd om (straf)maatregelen te nemen. 
 
Bij onduidelijkheid over aanvangstijdstip van een wedstrijd of het wel of niet 
doorgaan van wedstrijd of training, dienen leden zich zelf te laten informeren 
door het raadplegen van de website of contact op te nemen met leider of 
trainer. 
 
De door de VICTORIA ‘28 beschikbaar gestelde tenues en/of 
trainingspakken worden uitsluitend tijdenswedstrijden gedragen. Gebruik bij 
andere gelegenheden kan alleen met toestemming van het bestuur. Gebruik 
in de privé-sfeer is verboden. 
 
Je blijft van andermans eigendommen af. 
 
Je gaat zorgvuldig met het wedstrijd- en trainingsmateriaal om. 
 
TRAINERS EN LEIDERS 
 
Inleiding/gedragsregels 
 
Trainers en leiders zien erop toe dat de spelers uit hun team zich aan onze 
regels houden. 
 
Indien noodzakelijk corrigeer je het gedrag van de individuele spelers. 
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Tevens zie je toe op het gedrag van de ouders; indien deze ongewenst 
gedrag (gedrag dat niet verenigbaar is met de hierin genoemde 
gedragsregels) vertonen, wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld. 
 
Indien het gedrag van spelers uit de hand loopt, wordt het bestuur hiervan in 
kennisgesteld. 
 
Voor met name de jeugdspelers vervult de trainer/leider een 
voorbeeldfunctie. Daarom toon je respect voor de ouders, wedstrijdleiding 
en tegenstanders. 
 
Uiteraard gebruik je tijdens het uitoefenen van je functie geen alcohol en 
rook je niet. 
 
Ouders/verzorgers 
 
Inleiding 
 
Ook ouders/verzorgers spelen binnen onze vereniging een belangrijke rol.  
 
Vooral bij de jongsteleeftijdscategorieën zullen zij voor en na de trainingen 
en wedstrijden de kinderen verzorgen. 
 
VICTORIA ‘28 kan deze rol niet overnemen. Naarmate de kinderen ouder 
zijn, neemt hun zelfstandigheidtoe. Dit houdt echter niet in dat u uw kind aan 
zijn/haar lot kunt overlaten. U mag veel van VICTORIA ’28 en haar 
vrijwilligers verwachten, maar daarnaast hebt ook uw verplichtingen ten 
opzichte van VICTORIA ‘28. Daarom gaan wij er van uit dat u zich 
conformeert aan onderstaande gedragsregels en dat uhet eens bent met de 
hierboven geformuleerde regels voor spelers van VICTORIA ‘28. 
 
Gedragsregels voor ouders/verzorgers 
 
Van de ouders/verzorgers (van vooral de pupillen) verwachten wij dat zij de 
wedstrijden van hun kinderen zoveel mogelijk bezoeken.  
 
Zorg dat uw kind er op tijd is, of meld hem of haar op tijd af. 
 
Informeer u zelf bij onduidelijkheden over bijvoorbeeld 
vertrek/aanwezigheidstijdstip voorwedstrijden, bijvoorbeeld door de website 
te raadplegen of een leider/trainer te benaderen. 
 
Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij deelnemen in het 
realiseren van vervoer naar uitwedstrijden.  
 
Ieder lid/speler, en dus ook van toepassing op de ouder/verzorger, dient zelf 
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voor vervoer te zorgen naar en van uitwedstrijden. Het eventueel meerijden 
met een ander is een gunst, geen gewoonte/verplichting. 
 
Wanneer ouders in gebreke blijven en VICTORIA ‘28 kosten moet maken, 
zoals bushuur of onkostenvergoeding derden, om spelers naar en van een 
uitwedstrijd/toernooi te krijgen, kan het bestuur besluiten dat deze kosten 
prorata op de ingebreke blijvende ouders worden verhaald.  
 
Van de ouders/verzorgers wordt positief gedrag verwacht richting eigen 
team en begeleiding, de tegenstanders en hun begeleiding en de 
wedstrijdleiding. Indien noodzakelijk corrigeren zij ook ongewenst gedrag 
van hun kind. 
 
Moedig de kinderen vooral aan, maar bemoeit u zich niet met het spel, 
daarvoor zijn de coaches. Positieve aanmoedigingen zijn prima, ze 
verhogen de sfeer en stimuleren de kinderen. 
 
Eventuele opbouwende kritiek, op- en/of aanmerkingen kunnen op een 
geschikt moment aan desbetreffende personen worden gegeven, 
bijvoorbeeld en met name na de wedstrijd. 
 
Accepteer de mogelijkheden van uw eigen kind. Maak uw kind duidelijk dat 
sport meer is dan’winnen of verliezen’. Er is ook nog plezier, sportief gedrag, 
gezondheid, vriendschap, uithoudingsvermogen, durf, samenwerking, enz. 
 
Assisteer daar waar nodig de begeleiders van het team, bijvoorbeeld bij het 
plaatsen/verwijderen van doeltjes bij E en F, als assistent-scheidsrechter of 
wordt zelf leider van een team. 
 
Zorg dat uw kind zoveel mogelijk sportplezier heeft. 
 
Blijf tijdens de wedstrijd ruim buiten de lijnen; bij wedstrijden die over de 
breedte van een veldworden gespeeld, niet op de middellijn gaan staan. 
 
GEDRAGSREGELS VOOR IEDEREEN 
 
De kantine 
 
De kantine is de huiskamer van onze vereniging.  
 
Houd rekening met de volgende regels: 
 
alcohol en flesjes limonade mogen niet mee naar buiten worden genomen 
 
de kantine is verboden voor honden 
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Roken in de kantine is verboden 
 
Na het verblijf in de kantine ruim je je rommel op en breng je de lege glazen 
terug naar de bar.  
 
Voor 12.00 uur wordt op zaterdag geen alcohol geschonken. 
 
In de kantine loop je niet op voetbalschoenen. 
 
De stoelen zijn er om op te zitten, gebruik ze daar ook voor. Dus niet op de 
tafels zitten. 
 
Ongeoorloofd gedrag richting kantinemedewerkers zal niet worden 
geaccepteerd. 
 
Aan personen onder de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt; bij twijfel zal 
om legitimatie worden gevraagd. 
 
Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen zullen door 
de dienstdoende kantinemedewerker of een bestuurslid verzocht worden 
zich uit de kantine of zelfs van het verenigingscomplex te verwijderen. 
 
De velden 
 
Iedereen die niet speelt of traint of tijdens de wedstrijd of training een functie 
vervult, dient zich achter de afrastering/reclameborden op te houden. 
Overtreding daarvan wordt niet getolereerd en kan verwijdering van het 
complex tot gevolg hebben. 
 
Overige 
 
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen 
van het dienstdoende personeel/vrijwilliegers/bestuursleden. 
 
Aanwijzingen via de omroepinstallatie ten aanzien van de orde dienen te 
allen tijde te worden opgevolgd. 
 
Het betreden van de plaats en het bijwonen van de wedstrijd zijn geheel 
voor eigen risico van de bezoeker. VICTORIA ‘28 is niet aansprakelijk voor 
enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers . 
 
VICTORIA ‘28 behoudt zich het recht voor om de aanvangstijd van een 
wedstrijd te wijzigen. 
 
TENSLOTTE 
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Indien u vragen heeft naar aanleiding van de hierboven opgestelde 
gedragsregels, normen en waarden kunt u zich wenden tot één van de 
bestuursleden van VICTORIA ‘28. Uiteraard zijn zij bereid het beleid van 
VICTORIA ‘28 in deze nader toe te lichten. 
 
Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van 
dit reglement.  
 
Na vaststelling of wijziging van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de 
tekst bekend gemaakt aan de leden.  
 
Dit reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in 
werking zeven (7) dagen na integrale plaatsing van de tekst op de website 
en/of publicatie in de digitale nieuwsbrief.  
 
SLOTBEPALINGEN  
 
Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van 
dit reglement.  
 
Na vaststelling of wijziging van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de 
tekst bekend gemaakt aan de leden.  
 
Dit reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in 
werking zeven (7) dagen na integrale plaatsing van de tekst op de website 
en/of publicatie in de digitale nieuwsbrief.  
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de  vereniging de 
dato 16 november 2011  
 
 
Namens het bestuur van de vereniging:  
 
 
De voorzitter 
 
 
................................................... (G.L. Rekers) 
 
 
De secretaris 
 
 
................................................... (H. van der Veen) 
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Bestuurslid Algemene Beleidszaken & Juridische zaken 
 
 
................................................... (mr. R. Wiechers) 


