
 
NORMEN EN WAARDEN RKFC LINDENHEUVEL-HEIDEBLOEM COMB. 

GEDRAGSREGELS VOOR ALLE LEDEN VAN DE VERENIGING, ACTIEF EN INACTIEF. 
VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR OP 8 APRIL 2017. 

 
Wat is normaal? De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Een verkeerde beslissing van 
een scheidsrechter accepteren in plaats van de scheidsrechter te lijf te gaan of uit te schelden. Lege flesjes 
drinken en ander afval opruimen op het moment dat de tafel in de kantine wordt verlaten.  
Rustig blijven wanneer een medespeler in jouw ogen een fout heeft gemaakt. Zomaar wat voorbeelden van 
gewenst gedrag op en rondom het veld. En dat is wat wij normaal gedrag vinden. 
 
Helaas is in de afgelopen jaren steeds meer gebleken dat het bovenstaande voor sommige leden en niet 
leden helemaal niet zo normaal is als het zou moeten zijn. Mensen denken niet meer aan de vereniging als 
geheel, maar meer aan zichzelf.  
Het is onmogelijk om goed of ongewenst gedrag in een paar regeltjes op te schrijven. Als bestuur van RKFC 
Lindenheuvel-Heidebloem Comb. geven wij hieronder slechts een aantal voorbeelden. Wij gaan er van uit dat 
je zelf ook nadenkt of iets kan of niet kan en dus als je twijfelt doe je het gewoon niet.  

 We verwachten van iedereen sportiviteit en teamgeest.  

 Je hebt respect voor de tegenstander, (assistent) scheidsrechter, leiders, trainers, bestuurders 
en het publiek.  

 Je gaat plezierig om met je teamgenoten en de begeleiding.  

 Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook 
wordt niet geaccepteerd.  

 De aanwezigheid op trainingen en bij wedstrijden is verplicht. Bij verhindering meld je je ruim van 
te voren voor aanvang van training of wedstrijd af bij de trainer / leider.  

 Na trainingen en wedstrijden ben je medeverantwoordelijk voor het opruimen van de materialen 
en het in goede staat achterlaten van de kleedkamer en doucheruimte.  

 Kom je zonder je af te melden niet naar de training dan bepaalt de trainer of coach of je al of niet 
bij de volgende wedstrijd mag voetballen.  

 Je zorgt dat je voor de training minimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig bent.  

 Als je een wedstrijd moet spelen ben je er op de tijd die door de trainer / leider is aangegeven.  

 Je draagt tijdens de wedstrijden het RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. tenue. Draag dit 
met ere en wees er zuinig op.  

 Train bij voorkeur niet in het tenue van RKFC Lindenheuvel – Heidebloem Comb. Er mag niet 
getraind worden in kleding, die geschonken is door de vereniging of sponsor(en). Er zijn mogelijk 
gevallen waar dit wel gebeurd, echter dat kan alleen met goedkeuring van de desbetreffende 
trainer.  

 Spelers mogen niet met voetbalschoenen aan in de kantine komen.  

 De speler betaalt zelf de boete bij gele / rode kaarten.  

 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 voordat je de 
kleedkamer in gaat. Dit uitkloppen gebeurt niet tegen de muur van kleedkamers. Maak schoenen 
schoon op de aanwezige borstels buiten bij de kleedkamers.  

 Je meldt aan je trainer / leider als je iets kapot hebt gemaakt.  

 Je neemt douchespullen mee naar trainingen en wedstrijden omdat je na afloop moet douchen.  

 Je laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter. Geef ze in bewaring bij de trainer of 
leider. Een ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om dit aan de trainer/leider af te geven.  

 De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je eigendommen. 

 Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.  

 Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.  

  Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en assistenten (grensrechters).  

 Blijf te allen tijde correct tegen de scheidsrechter en grensrechters. Gebruik geen onbehoorlijke 
taal of agressieve gebaren en woorden.  

 Geniet van de overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.  

 Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.  

 Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de vereniging 
aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.  



 Wijs je medespelers gerust op onsportief of minder plezierig gedrag.  

 Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan 
te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend.  

 Je volgt de aanwijzingen van het bestuur, leiders en trainers en al diegenen die het mogelijk 
maken om je sport te kunnen beoefenen.  

 Ook buiten ons sportcomplex ben je een ambassadeur van de vereniging. Zorg ervoor dat je de 
vereniging op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt.  

 Ten slotte: Voetbal is een teamsport, los samen zaken op.  

 

 

 STRAFOPLEGGING 
  

 Het bestuur is volgens de statuten en het huishoudelijk reglement bevoegd tot strafoplegging 
aan leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de 
verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 Deze sancties kunnen bestaan uit:  

 Berisping,  

 Alternatieve straf,  

 Uitsluiting van trainingen en / of wedstrijden,  

 Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten,  

 Tijdelijke of permanente ontzegging het sportcomplex van de vereniging maar ook andere 
verenigingen te betreden,  

 Royement,  

 De sanctie “Royement” kan alleen door het bestuur zelf worden opgelegd.  

 Commissie Senioren: Voorzitter, trainer, begeleider en een onafhankelijk persoon aan te wijzen 
door de “overtreder”,  

 Commissie Junioren: Voorzitter, trainer, begeleider en een onafhankelijk persoon aan te wijzen 
door de “overtreder” (te allen tijde ook vertegenwoordigd door 1 ouder). 

 

 

Voorkom dus maatregelen en gedraag je sportief, fair en normaal. 


