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1 Algemene informatie

1.1 Inleiding

In de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2005 is besloten om een gedrags-
code in te voeren die geldt voor alle leden en vrijwilligers die in naam van VV Hooglander-
veen activiteiten uitvoeren. 
De gedragscode wordt vooraf gegaan door algemene informatie over onze vereniging.
Hierin wordt een beeld geschetst van de manier waarop onze vereniging functioneert. Dit 
vormt de basis voor de gedragscode. 

1.2 Het onderhoud van de gedragscode

De gedragscode wordt geëvalueerd en eventueel bijgewerkt aan de hand van de opgedane
ervaringen. 
De gedragscode blijft van kracht totdat een nieuwe versie wordt verspreid. U dient dit
exemplaar dus goed te bewaren. 

1.3 Historie en toekomst

Voetbalvereniging Hooglanderveen is opgericht op 14 juni 1946. Willem Tomassen, Herman
Mossink en Eef Mulder waren de grondleggers van de voetbalvereniging in Hooglanderveen.
In eerste instantie werd de voetbalvereniging in de volksmond V.I.O.S. 
(= Voetbal Is Onze Sport) genoemd. Deze naam is echter nooit officieel geregistreerd. De
voetbalvereniging is later voetbalvereniging (VV) Hooglanderveen gaan heten. 

Sportief gezien ging het de vereniging de eerste jaren niet echt voor de wind. Vanaf de oprich-
ting van de vereniging speelde het ‘eerste’ elftal in de 3e klasse van de afdeling Utrecht. De
eerste jaren gebeurde dat op een veld dat tevens dienst deed als weiland. In 1962 is de
vereniging verhuisd naar de Hoog en Wellerlaan. Het duurde uiteindelijk 34 jaar voordat de
eerste promotie gevierd kon worden. Op 27 april 1980 werd voor het eerst een kampioen-
schap gevierd en dit betekende een promotie naar de 2e klasse van de afdeling Utrecht. 
Twee jaar later werd het kampioenschap van de 2e klasse binnengehaald en dus ook de
promotie naar de 1e klasse van de afdeling Utrecht. In 1986 promoveerde het eerste elftal
van de vereniging naar de Hoofdklasse van de afdeling Utrecht. 
Weer 3 jaar later, in 1989, volgde de promotie naar de KNVB. Eindelijk kon VV  Hooglander-
veen zich gaan meten met de grote clubs in de competitie van de KNVB. In 1989 werd even-
eens de Afdelingsbeker gewonnen. 
Vanaf het seizoen 1989/1990 speelde het vlaggenschip VV Hooglanderveen in de 4e klasse
van de KNVB. Aan het eind van het seizoen 1996/1997 volgde zelfs promotie naar de 3e klas-
se van de KNVB. Helaas was het avontuur in de 3e klasse van de KNVB van korte duur. Aan
het eind van het seizoen 1997/1998 degradeerde VV Hooglanderveen weer naar de 4e klas-
se van de KNVB. In de seizoenen hierna wisselde het eerste elftal van de 4e klasse en 5e klas-
se. Met ingang van het seizoen 2015/2016 promoveerde het eerste elftal naar de 3e klasse. 

In 2005 is er een totaal nieuw complex gebouwd nabij boerderij ‘De Vathorst’. Sinds de
verhuizing in augustus 2005 kan de vereniging haar belofte om de jeugd uit Vathorst op
te vangen nakomen, met een complex en vooral een clubhuis dat op de toekomst is
gericht. Door de jaren heen ontstond er een wachtlijst voor de jeugd. Met een uitbreiding
van de zaterdag naar zondagvoetbal voor de jongste pupillen, kon een deel van de wacht-
lijst worden weggewerkt. Verder kan de wachtlijst verder worden verkort doordat aan het
einde van het seizoen 2015/2016 een derde kunstgrasveld wordt aangelegd, waarmee we
de beschikking hebben over zes wedstrijdvelden. Het streven van de vereniging is om de
wachtlijsten helemaal weg te werken. Met de uitbreiding naar zondagvoetbal van de jong-
ste jeugd en door de aanleg van een derde kunstgrasveld, hoopt onze vereniging dit waar
te maken.



V.V. Hooglanderveen, betrokken met oog voor ontwikkeling op ieders niveau! 3

1.4 Het karakter

VV Hooglanderveen heeft als vereniging een grote betrokkenheid bij het dorp en de directe
omgeving van Hooglanderveen. De laatste jaren is er steeds meer toeloop van leden uit
Amersfoort, met name uit Vathorst, vooral bij de jeugd. Hoewel hierdoor wellicht niet meer 
het grootste deel van de leden voornamelijk uit Hooglanderveen komt of daar heeft
gewoond, blijft de binding met het dorp Hooglanderveen groot. 

Het karakter van onze vereniging wordt al jarenlang gekenmerkt door het feit dat, naast
de sportieve prestaties, zeker ook de gezelligheid, gemoedelijkheid en het napraten na de 
trainingen en wedstrijden een grote rol binnen de vereniging spelen. Dit is bepalend voor 
het karakter van onze vereniging. 

1.5 De ereleden

De vereniging heeft veertien ereleden. Deze ereleden hebben zich erg verdienstelijk
gemaakt voor de vereniging, en doen dat waar mogelijk gelukkig nog. 
De ereleden zijn: Jan Brundel (†), Herman Mossink (†), Bep Mulder (†), Gerrit van de Pol 
(†), Wim Tomassen (†), Wim Brundel, Joop van Drie, Henk Kok, Gerard Brundel, Kees
Steenbeek, Wim van de Boom, Ton van Drie, Ton van de Brug, Leo Mulder en Gert Prinsen. 

1.6 De thuisbasis

Het Willem Tomassen Sportcomplex, waar de vereniging de thuisbasis heeft, is gelegen
aan de Heideweg 57, 3829 BD in Hooglanderveen (tel.: 033-2571918). Voor de openings-
tijden van het clubhuis wordt verwezen naar de website van de vereniging.

1.7 De kleding

De clubkleuren zijn geel/blauw, gele shirts, blauwe broekjes en kousen. Alle senioren-
elftallen en jeugdelftallen spelen in door de vereniging beschikbaar gestelde kleding.

1.8 De clubbladen

De vereniging kent twee clubbladen: het programmablad ‘De Dribbelaar’ en het clubblad 
‘NoppenNewz’. 

De Dribbelaar is een wekelijks uitkomend programmablad waarin het voetbalprogramma 
voor de komende weken is opgenomen en mededelingen rondom de wedstrijden en trai-
ningen. 
Ook de verschillende diensten die worden gedraaid op de training- en wedstrijddagen
staan hierin vermeld, zoals de kantinedienst, de gastvrouw-/gastheerdienst en de BHV-
diensten. In de Dribbelaar staan eveneens belangrijke mededelingen die niet kunnen
wachten op de eerstvolgende uitgave van NoppenNewz. 
NoppenNewz is het clubblad van de vereniging dat vier à vijf keer per seizoen uitkomt. 

Daarnaast verschijnt er ook een presentatiegids. NoppenNewz is informatief en vertellend
over de vereniging. Hierin kun je lezen over de verschillende activiteiten en algemene
zaken binnen de vereniging. 

De meest recente exemplaren van beide bladen zijn via de website (www.vvhooglander-
veen.nl) te downloaden. De Dribbelaar wordt per mail aan de leden verzonden. 
NoppenNewz wordt thuisbezorgd. Een beperkt aantal exemplaren is tevens (gratis) in het
clubhuis te verkrijgen.
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1.9 De website

Op onze site is alle informatie en het laatste nieuws over onze vereniging terug te vinden.
Bezoek ons op: www.vvhooglanderveen.nl. Hier vindt u ook de actuele organisatie van
onze vereniging. 

1.10 Evenementen

Omdat naast de sportieve prestaties ook de gezelligheid en de gemoedelijkheid een grote 
rol spelen binnen de vereniging worden er verschillende evenementen georganiseerd om 
deze aspecten te bevorderen. Maandelijks is er een kaartavond. Naast deze reguliere
kaartavond wordt er een paar keer per jaar een grote kaartavond georganiseerd met
mooie prijzen. Tevens terugkerende evenementen zijn onder andere het Hoge Hoed toer-
nooi, de oliebollenactie, de nieuwjaarsreceptie, het darttoernooi en de Strijd der Dorpen.
Ook voor de jeugd worden naast het voetbal diverse andere activiteiten georganiseerd,
zoals bijvoorbeeld een filmavond of Sinterklaasfeest voor de allerkleinsten. 

1.11 Verklaring omtrent het gedrag

Landelijk beleid is er op gericht, dat vrijwilligers van verenigingen, die met kinderen
werken een verklaring omtrent het gedrag dienen te hebben. Voetbalvereniging
Hooglanderveen heeft bepaald dat trainers, leiders, bestuurders en overige vrijwilligers die
direct met kinderen werken, een verklaring omtrent het gedrag dienen te hebben. Deze
kan aangevraagd worden bij het bestuur.



V.V. Hooglanderveen, betrokken met oog voor ontwikkeling op ieders niveau! 5

2 De gedragscode

2.1 Inleiding

VV Hooglanderveen wil dat onze spelende leden met passie, plezier en progressie kunnen 
voetballen en zich ontwikkelen. We willen onze leden voetbal- en trainingsplezier bieden.
Daarnaast bieden wij alternatieve activiteiten. We willen dat VV Hooglanderveen de goede 
naam, die zij in Amersfoort en omstreken heeft, behoudt. 

Goede normen en waarden vinden wij belangrijk in onze vereniging. Dat geldt voor alle
leden (spelend en niet spelend), zowel bij de senioren als bij de jeugd. Maar het geldt ook 
voor alle mensen om het voetbal heen, zoals leiders, trainers, commissie- en bestuursle-
den en alle overige vrijwilligers en zeker ook voor de ouders/verzorgers van onze jeugd-
leden en andere bezoekers. 
De gedragscode kent derhalve algemene regels die voor iedereen gelden en specifieke
regels voor bepaalde doelgroepen. 

2.1.1 De aanleiding (waarom een gedragscode)

De huidige situatie rondom de voetbalvelden kenmerkt zich door toenemend geweld,
onbehoorlijk gedrag en taalgebruik, onsportief gedrag, pesterijen, vernielingen, etc. De
afgelopen seizoenen is een eerste aanzet gemaakt om hier tegen op te treden. Een
belangrijk onderdeel hiervan is de gedragscode. Door onderwerpen duidelijk op papier te
zetten en hierover te praten met alle betrokkenen wordt bereikt dat zaken beter bespreek-
baar worden. Zo kunnen we elkaar ook aanspreken, corrigeren en ondersteunen. 
Als VV Hooglanderveen hebben we ook een opvoedkundige taak voor jeugd; wel
afgestemd op de ouderlijke taken en de school. Jongeren/kinderen hebben duidelijke
regels nodig. Ze moeten weten waar de grenzen liggen, die als deze worden overschre-
den, moeten worden besproken en gecorrigeerd. 

2.1.2 De doelgroep

De gedragscode geldt voor de gehele vereniging. Er zijn algemene gedragsregels opge-
steld die voor iedereen gelden (leden, vrijwilligers, bezoekers, zowel senioren als jeugd). 
Daarnaast zijn er per doelgroep (senioren-, jeugdspelers, trainers, leiders, ouders) speci-
fieke gedragsregels opgesteld. 
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/leider/overige vrijwilliger bij VV
Hooglanderveen wil werken moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden 
geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedrags-
code. 

De gedragscode moet door iedereen bij VV Hooglanderveen worden uitgedragen en nage-
leefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen
vormen het uitgangspunt voor ons handelen. 

2.1.3 De uitgangspunten

Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter 
zit dan alleen bewegen. 
De algemene gedragsregels zoals die ook weergegeven zijn in het protocol en uitgangs-
punt zijn bij overtreding voor het opleggen van sancties, zijn:

- Wij beledigen of discrimineren niet
- Wij blijven van de spullen van anderen af
- Wij gedragen ons sportief binnen en buiten het veld
- Wij tonen respect voor de scheidsrechter
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- Wij accepteren de leiding van de scheidsrechter, leider en trainer
- Wij pesten niet
- Wij gaan zorgvuldig om met de bezittingen van de vereniging
- Wij ruimen onze rommel op en laten de kleedkamer schoon achter
- Wij zetten ons tijdens wedstrijden en trainingen voor 100% in
- Wij gebruiken geen drugs en beperken het gebruik van alcohol en tabak
- Coachen en aanmoedigen doen wij alleen op een positieve manier

Hierna volgen verder nog meer en specifiek een aantal regels die op sporten en voet-
ballen van toepassing zijn: 
- We sporten met elkaar, sporten doe je samen, ook met de tegenstander. 
- Als iemand zich onsportief gedraagt betekent dit niet dat de ander zich ook onspor-

tief moet gaan gedragen. 
- Als de scheidsrechter een fout maakt dan respecteren we dat hij of zij ook maar

een vrijwilliger is. 
- De winnaar is degene die ook tegen zijn of haar verlies kan. 
- Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers. 
- Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler. 
- Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft men-

sen zelfkennis en zelfvertrouwen. 

2.1.4 De inhoud

Het gaat over waarden; hoe willen we met elkaar om gaan? en over regels. Het gaat over 
wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden.
Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen
af wat we daar onder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Alle regels die we 
met elkaar hebben afgesproken zijn verwoord in deze “Gedragscode”. 

2.1.5 Naleving en communicatie

Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en 
handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedra-
gen en wordt nageleefd. Ieder nieuw lid ontvangt een exemplaar van de gedragscode.
Tevens is de gedragscode te vinden op onze website: www.vvhooglanderveen.nl.

2.2 Algemene gedragsregels 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet 
alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er zaken 
die apart genoemd dienen te worden: 

- Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met
mate te gebruiken en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn
van jeugd is men zich bewust van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het
gebruik van alcohol en tabak.

- Roken en alcohol in de kleedkamer(s) en het clubhuis zijn ten strengste verboden.

2.2.1 In het clubhuis
- Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in het clubhuis.
- Roken in het clubhuis is verboden. 
- Alcoholische dranken nuttigen doen we op zaterdag voor 12.00 uur niet. 
- Rommel die we maken ruimen we zelf op. 
- Er wordt geen glaswerk mee naar buiten genomen. 
- Alcoholische dranken mogen buiten alleen op het terras worden genuttigd in plastic

glazen. 
- Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen en krukken, dus niet op tafels. 
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2.2.2 Op de velden

- Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. 
Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet.

- Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen

van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
- Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het

team en van het bestuur of leden daarvan.
- Roken is verboden binnen de afrasteringen van de speelvelden en in de dugouts.

2.2.3 Op en rond het complex

- Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling
geplaatst.

- Auto’s worden netjes in de parkeervakken op het parkeerterrein geplaatst. 
Op de toegangsweg naar het complex mag niet geparkeerd worden.

- De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden.
- Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
- Het in het bezit hebben c.q. gebruiken van drugs is streng verboden. Dit geldt

eveneens voor wapens.

2.2.4 Gedragsregels voor spelers 

Het is onmogelijk om goed of ongewenst gedrag in een paar regeltjes op te schrijven. Wij 
geven slechts een aantal voorbeelden. Wij gaan er van uit dat je zelf ook nadenkt of iets 
kan of niet kan. 
In principe gelden ze zowel voor senioren als voor jeugdleden. Indien van toepassing voor 
een bepaalde groep spelers wordt dat tussen haakjes geplaatst. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt in jeugd, selectie (senioren 1, 2 & 3) en lagere elftallen (senioren 4 en hoger). 

- We verwachten sportiviteit en teamgeest. 
- Je bent onderdeel van een team, help en steun elkaar ook in het veld. 
- Als het even kan neem je deel aan trainingen en wedstrijden. Voetballen doe je

samen. 
- Je meldt je op tijd af bij trainer/leid(st)er als je niet aanwezig kan zijn bij zowel

trainingen (jeugd en selectie) als wedstrijden. 
- Kom je niet naar de training dan bepaalt de trainer of leider of je al of niet bij de 

volgende wedstrijd mag voetballen. 
- Je zorgt dat je voor de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig bent. 
- Als je een wedstrijd moet spelen ben je op de afgesproken tijd aanwezig. 
- Rommel gooi je in de prullenbak. 
- Je draagt tijdens de wedstrijden het Hooglanderveen tenue en draagt dan, indien

van toepassing, het bijbehorende presentatiepak. 
- Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in het clubhuis. 
- Tassen plaats je in de tassenrekken in de hal. 
- Je gaat plezierig om met je teamgenoten en de begeleiding. 
- Je hebt respect voor de tegenstander en leid(st)ers, en het publiek. 
- Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter ook al ben je 

het daar niet mee eens. 
- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen

van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. 
- Je betaalt in principe zelf de boete van gele/rode kaart. 
- Je bent zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en

kleedkamers. 
- Je klopt je vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon, bij de bui-

tenborstels, voordat je de kleedkamer ingaat. 
- Je helpt met het schoonmaken van de kleedkamer. 
- Je meldt aan je leid(st)er als je iets kapot hebt maakt. 
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- VV Hooglanderveen vindt het zeer wenselijk dat er gedoucht wordt zowel na een
training als na een wedstrijd. 

- Je laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter. Geef ze in bewaring bij
de trainer of leid(st)er. De vereniging is niet verantwoordelijk voor verloren of
gestolen spullen. 

2.2.5 Gedragsregels voor de leid(st)ers 

- Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing. 
- Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel daar naar. 
- Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters en tegenstan-

ders. 
- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen

van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. 
- Gebruik geen alcohol en rook ook niet tijdens het leid(st)erschap. 
- Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 
- Je rapporteert wangedrag tijdens wedstrijden of trainingen aan de Commissie

Tuchtzaken via een standaard formulier op de website of op een papieren versie
van dit formulier, dat u in de jeugdcommissiekamer kunt vinden. Deze kan vervol-
gens gemaild worden aan tuchtzaken@vvhooglanderveen.nl

- Andere problemen of zaken die gemeld dienen te worden, kunnen bij de bestuurs-
dienst (op wedstrijddagen) of een bestuurslid worden doorgegeven. 

Taken & verantwoordelijkheden

- Je verzorgt de opstelling en de coaching tijdens de wedstrijden als trainer/coach
niet aanwezig is (jeugd). 

- Bij uit- en thuiswedstrijden ben je verantwoordelijk voor (aanwijzen spelers) het
schoonmaken van de kleedkamers (thuis ook van de tegenstander) en controleert
dit. 

- Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring
nemen van (kostbare) spullen van de spelers. 

- Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel uit als thuis. 
- Je organiseert het opruimen van de doelen, het opruimen van de hoekvlaggen als

er geen wedstrijd meer na die van jou wordt gespeeld. 
- Indien mogelijk bezoek je af en toe de trainingen van je team (jeugd). 
- Je neemt deel aan leid(st)ersvergaderingen, en eventuele andere overlegvormen,

die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is. 
- Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal van jouw team (kleding

(inclusief coachjassen, ballen en waterzak). 
- Je maakt en bewaakt het wasschema. 
- Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. 

Tip (jeugd): maak een schema met de ouders.
- Je bent het startpunt van de whatapp groep of telefoongroep bij afgelasting of het

doorgeven van wijzigingen. 
- Je begroet de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter. 

De leider(s) van de tegenpartij worden meestal opgevangen door een gastvrouw
of -heer in de commissiekamer (jeugd) of de bestuurskamer (senioren). Dit geldt
ook voor de scheidsrechter. 

- Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het (digitale) wedstrijdformulier. 
Jeugd: Dit is voor de juniorenelftallen en de teams van de D-pupillen. De leiders van
de E- en F-pupillen geven aan het einde van de wedstrijd de uitslag door aan de
dienstdoende gastvrouw of -heer, zodat deze de uitslag kan worden vermeld op het
uitslagenformulier voor de KNVB. Dit geldt zowel voor thuis- als uitwedstrijden. 
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2.2.6 Gedragsregels voor de trainers

- Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing. 
- Je hebt respect voor je spelers en begeleid(st)ers. 
- Je hebt een voorbeeld functie dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irrite-

ren of kwetsen van wie dan ook, is niet toegestaan.
- Je ziet er op toe dat er zuinig omgegaan wordt met de velden, dus niet in de doe-

len hangen, schieten of oversteken over het hoofdveld. 
- Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de de Commissie Tuchtzaken

via een standaard formulier op de website of op een papieren versie van dit for-
mulier, dat u in de jeugdcommissiekamer kunt vinden. Deze kan vervolgens
gemaild worden aan tuchtzaken@vvhooglanderveen.nl

- Je bent zuinig op het materiaal (kleding, jas(sen) en ballen) die je van VV
Hooglanderveen hebt gekregen. 

- Indien je besluit een speler voor de volgende wedstrijd niet op te stellen dan wordt
de leider daarover vooraf geïnformeerd (jeugd). 

- Bij wangedrag van een jeugdspeler worden de ouders ingelicht (jeugd); 

Taken & verantwoordelijkheden 

- Je brengt de spelers passie voor het spel bij. 
- Je neemt deel aan de verschillende overlegvormen die binnen de vereniging wor-

den georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is. 
- Je bent verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doe-

len, etc.). 
- Je zorgt dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen. 
- Je organiseert het opruimen van de doelen als er geen training meer na die van

jou wordt gegeven. 
- Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer. 
- Je controleert dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten, laat dit door de

spelers alsnog goed doen als dit niet is gedaan. 
- Je gaat als jeugdtrainer (als je zelf niet de coach bent) af en toe bij een wedstrijd

van het team gaan kijken (jeugd). 
- Je helpt bij het organiseren (en eventueel uitvoeren) van alternatieven bij afgelas-

ting (jeugd en selectie). 
- Je ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersom-

standigheden en de daarbij passende kleding (jeugd). 
- Wij stellen het op prijs als je een cursus wilt volgen. Vraag bij de Technische

Commissie naar de mogelijkheden en eventuele subsidie (senioren en jeugd). 

2.2.7 Gedragsregels voor de ouders van jeugdspelers

- Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing. 
- U blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken (op een half veld liefst aan de kops-

kanten gaan staan, dus niet op de middenlijn). 
- U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het

veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan
ook, is niet toegestaan. 

- VV Hooglanderveen heeft trainers en leid(st)ers. Zij bepalen de gang van zaken
rond een team. Heeft u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de orga-
nisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem
dan contact op met de Technische Commissie. 

Wat verwachten wij van ouders/verzorgers

Ouders zijn voor met name jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders
zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later
ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn
voor ouders van jeugdleden: 
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- Spelers willen positieve aanmoedigingen van de ouders. 
- U doet mee in de wasbeurten van het team. 
- U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 
- U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd. 
- U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wed-

strijd. 
- U controleert (dit natuurlijk bij de jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in

de tas zitten: kleding, voetbalschoenen, scheenbeschermersen douchespullen. 
- Niet teveel ouders in de kleedkamers (dan wordt het te vol, zeker als er 2 teams

zitten). 
- U voldoet op tijd de contributie. 
- U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de

club. Meldt u aan als vrijwilliger en zorg ervoor dat de vereniging het niet hoeft te
gaan verplichten. 

2.2.8 Gedragsregels voor overige vrijwilligers 

Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spe-
len in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals
hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club:

- Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activitei-
ten netjes en schoon worden achtergelaten. 

- Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d.
contact op met de leider van betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de
bestuursdienst of indien aanwezig, een bestuurslid.

- Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief. 
- Heeft respect voor anderen. 
- Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst

niemand opzettelijk. 
- Is zuinig op kleding en materialen van VV Hooglanderveen. 

2.3 Sancties

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst 
van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar
omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar een
passende straf, die overeenkomt met het geconstateerde gedrag. 

Uitgangspunt van het bestuur van de vereniging is, dat door scheidsrechters gegeven rode
kaarten worden doorgegeven aan de KNVB. 
De daaraan gekoppelde boete zal in principe door de speler zelf betaald moeten worden.
Schorsingen door de KNVB naar aanleiding van een rode kaart zullen strikt opgevolgd
moeten worden. Wanneer een scheidsrechter beslist om een gegeven rode kaart niet door 
te geven aan de KNVB, dient de leider dit feit altijd door te geven aan de Tuchtcommissie 
Een speler kan dan alsnog door de vereniging worden gestraft. 

Indien er sprake is van ontoelaatbaar gedrag richting scheidsrechter, mede- en tegenspe-
lers of begeleiding, zoals: 
- uitschelden 
- natrappen 
- spugen 
- fysiek geweld, 
dan dient de leider dit altijd door te geven aan de Tuchtcommissie.

Bij zeer ernstige overtredingen en/of wangedrag op of rond het eigen voetbalcomplex,
maar ook op of rond het complex van andere verenigingen, waarbij mogelijk de naam van
VV Hooglanderveen ernstig wordt beschadigd, kunnen zwaardere sancties worden opge-
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legd. Dit kan zijn een langdurige schorsing tot zelfs verwijdering van de vereniging en dus
het beëindigen van het lidmaatschap. 

Deze laatste sanctie, het royeren van een lid, kan alleen uitgevoerd worden door het
bestuur. In geval van een jeugdspeler zal dit in overleg gaan met het Technisch Hart voor
selectieteams en met de Commissie Voetbal voor niet-selectieteams. In het kader van het
Amersfoorts Convenant zullen royementen ook doorgegeven worden aan de overige
Amersfoortse verenigingen. 

Bij constatering van wangedrag, ernstige overtredingen van de gedragscode wordt, indien 
mogelijk, direct de bestuursdienst geïnformeerd, die de melding doorgeven aan de
Commissie Gedrag en Respect. Is er geen bestuursdienst aanwezig, dan kan dient er mel-
ding te worden gedaan per mail aan de Commissie Gedrag en Respect.
e-mailadres: gedragenrespect@vvhooglanderveen.nl

Bij specifieke situaties dat een vertrouwenspersoon gewenst is, verwijzen wij u naar onze 
website: www.vvhooglanderveen.nl, commissie Gedrag en Respect, waar u de namen kunt
vinden van de vertrouwenspersonen (vertrouwenscommissie).
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