TECHNISCH BELEIDSPLAN
MET BIJBEHORENDE GEDRAGSREGELS VOOR
JEUGDOPLEIDING DIO’30
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1. Inleiding
De sportieve ambitie van DIO’30 is een vaste plaats in de 1e klasse met als opstap in de
komende jaren naar de hoofdklasse bij de juniorenteams en om bij de pupillen een
zodanig niveau te bereiken, waardoor deze spelers zonder aanpassingsproblemen de stap
naar de junioren kunnen maken. Dit wil de jeugdafdeling realiseren door voetbal met een
eigen identiteit, die zowel de leden als de supporters van de vereniging aanspreekt.
Die ambitie is voetbaltechnisch een hele uitdaging, die vraagt om een permanente
verbetering van het gemiddelde spelpeil. Een ontwikkeling die tijd en inspanning zal
vergen en die, in de senioren, alleen zijn beslag kan krijgen als daarvoor in het
jeugdvoetbal een stevige basis is gelegd. Dat maakt de jeugd de belangrijkste doelgroep
van de vereniging en een speerpunt van het beleid van de komende jaren.
De voetbalvereniging DIO’30 wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen
voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van
de voetbalsport vinden we belangrijk. DIO’30 wil actief werken aan de bewustwording
bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. DIO’30 moet een
ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening
kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels.
DIO’30 heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de
betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers,
begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en
voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij
overtreding van de regels kunnen sancties volgen.
De hoofdopleidingen krijgt de volledige verantwoordelijkheid voor het voetbaltechnische
gedeelte binnen het jeugdbeleidsplan. hoofdopleidingen zal ervoor moeten zorgen dat er
een duidelijke lijn komt in de uitvoering van trainingen en uiteindelijk ook in wedstrijden.
Een bepaalde speelstijl die Dio`30 graag zou willen zien. Technisch verzorgd voetbal in
een 1-4-3-3 systeem, waarbij aanvallen centraal zal staan. Aanvallen is immers de beste
verdediging.
Om dit te bereiken zal de Hoofdopleidingen de selectietrainers begeleiden, stimuleren en
waar nodig is ondersteunen en bijsturen. Onze grootste wens is om op korte termijn een
database met oefenstof te creëren, waardoor de trainers gepaste trainingen op ieder
leeftijdsniveau kunnen aanbieden. Herkenbaar en uitdagend voor de
jeugdselectiespelers.
Er zal periodiek overleg gevoerd worden met de selectietrainers om ervaringen te delen
en om elkaar scherp te houden en daardoor beter te maken. Om de talentvolle
voetballers in beeld te krijgen zal er ook regelmatig overleg zijn met scouting, die
verantwoordelijk is voor de interne scouting binnen Dio’30. Als er spelers zijn die zich
dusdanig ontwikkelen moeten we daar goed mee omgaan en die speler de juiste
uitdaging proberen aan te bieden.
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Regelmatig overleg met TC, jeugdcoördinator, scouting, keeperstrainers en
jeugdvoorzitter zal gaan plaats vinden om snel in te kunnen springen op de behoefte van
zowel trainers als spelers. De kwaliteit op en rondom het veld zal de komende jaren
moeten groeien om de doelstellingen binnen het beleidsplan te kunnen realiseren.
Vanaf september zullen we ook de vrijdagavond wederom gaan benutten, voor de F en E
pupillen zullen wij dan 10 sessies plannen waarop de techniektrainingen zullen plaats
vinden en zoals gebruikelijk zullen per tourbeurt hier ook weer selectiespelers aanwezig
zijn om dit te gaan begeleiden. Wat is er tenslotte mooier dan getraind te worden door
een speler uit de 1e selectie.
Technisch beleid DIO’30
Regelmatig zijn er vragen met betrekking tot technisch beleid en de toekomstvisie van de
club. Een duidelijk technisch beleidsplan, gericht op de toekomst, is hierbij van grote
waarde. Een dergelijk plan heeft alleen succes als het gedragen wordt door alle
betrokkenen bij de vereniging. Bestuur, trainers, (bege)leiders, leden en vrijwilligers
worden gevraagd zich aan het beleidsplan te houden. Dit technisch beleidsplan dient
namelijk als leidraad voor de komende jaren. Tweemaal per seizoen zal het beleidsplan
worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld en/of aangepast. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het technisch beleidsplan.
Het beleidsplan geeft duidelijkheid over de toekomstvisie van DIO’30. Er wordt
aangegeven op welke manier bepaalde (omschreven) doelen bereikt kunnen worden. Dit
wordt vertaald in een plan van aanpak, rekening houdend met doelstellingen op korte
termijn en lange termijn. Een beleidsplan wil niet zeggen: vanaf nu gaan we alles anders
doen. Het is belangrijk dat wij de zaken die goed lopen, vast houden en andere dingen,
die juist wel extra aandacht nodig hebben, gezamenlijk verbeteren.
De kerntaak van dit organisatorisch jeugdplan omvat het beschrijven van de organisatie
van de jeugdafdeling van Dio’30. Een goede organisatie (het fundament van een
vereniging) is van primair belang. Met dit onderdeel van het jeugdplan wordt het kader
vastgelegd waarbinnen de organisatorische zaken dienen plaats te vinden.
De technische commissie van Dio’30 bewaakt het jeugdplan. Het bestuur blijft
eindverantwoordelijke; de technische staf / Technische commissie legt verantwoording af
aan het hoofdbestuur.
Dit organisatorisch jeugdplan dient er toe bij te dragen dat:






de jeugdleden zo goed mogelijk kunnen voetballen;
het technisch kader zo goed mogelijk haar taken kan volbrengen;
alle betrokkenen (spelers, leiders, trainers en ouders/ verzorgers) zich aan de
afspraken houden;
er duidelijkheid en eenduidigheid zijn binnen de jeugdafdeling;
er een prettige sfeer heerst.

Daartoe wordt in dit organisatorisch jeugdplan allereerst de organisatiestructuur van
Dio’30 uiteengezet, waarbij de positie van de jeugdafdeling binnen de vereniging
duidelijk wordt. Daarna komt de organisatie van de jeugdafdeling aan de orde
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(jeugdbestuur en overlegvormen, taakomschrijving functies, trainingen en materialen).
Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheid en de meerwaarde van het volgen van
opleidingen. De samenstelling van teams voor het nieuwe seizoen, elk jaar weer een heet
hangijzer, komt nadien aan de orde. Tot slot wordt aandacht besteed aan de diverse
activiteiten naast het voetbal (nevenactiviteiten) die door Dio’30 georganiseerd worden.
De hoofddoelstellingen zijn:
•
Het spelen van ieder lid op eigen niveau met alle representatieve
jeugdelftallen;
•
Doorselecteren en individuele begeleiding van jeugdspelers. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat een speler tijdens het seizoen wedstrijden kan gaan
spelen in een lager team, wanneer blijkt dat het huidige niveau te hoog is
gegrepen. Het kan ook zijn dat als blijkt dat een speler uit een lager team
zich dusdanig ontwikkeld dat hij tijdens het seizoen op een niveau hoger
ingezet kan gaan worden.
•
Lange termijn bewaken.
Om de continuïteit en de uitvoering van het technisch beleid te waarborgen moet er aan
de volgende voorwaarden worden voldaan:
•
•
•

Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering, het controleren en
eventueel corrigeren/aanpassen van het technisch beleid met inachtneming
van de taakomschrijvingen en tussentijds gemaakte afspraken;
Het bestuur bepaalt het beleid, de trainers en begeleiders zijn de
uitvoerders ervan. Wisseling van trainers mag niet betekenen dat het
technisch beleid zal wijzigen;
De trainers en begeleiders moeten zich conformeren aan het technisch
beleidsplan.

Mochten er vragen zijn die betrekking op het technisch beleidsplan, neem dan gerust
contact met ons op, ook voor suggesties en/of ideeën zijn jullie van harte welkom,
tenslotte doen we het om onze jeugd de kansen te geven om op een acceptabel niveau
te voetballen met vooral veel plezier.
Uiteraard wensen wij jullie allen een goed en sportief seizoen toe.
Namens bestuur & Technische Commissie DIO’30
Richard Nass
Voorzitter
Hoofdopleiding
Keepers trainer
Hoofd scouting

Richard Nass
Dennis Krijgsman
Paul vd Heuvel
Gert Albers

06-13133499
06-21892869
06-30375270
06-23662530

richardnass@upcmail.nl
d.krijgsman@planet.nl
paulvandenheuvel82@gmail.com
familie.albers@tiscali.nl
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2. Algemeen
De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene
gedragsregels opgesteld (dus voor leden, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep
(spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels
opgesteld.
Doelstelling
DIO’30 wil alle leden binnen hun mogelijkheden zo goed mogelijk
laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste
elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te
laten deelnemen dat dit o uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams
spelen op het hoogst haalbare niveau. Doorontwikkeling van zowel het voetballend
vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat DIO’30 een vereniging
is om trots op te zijn.
Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij DIO’30
actief wil zijn, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt
bovendien dat ook hun ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode.
De gedragscode moet door iedereen bij DIO’30 worden uitgedragen en nageleefd. We
moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het
uitgangspunt voor ons handelen.
Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen 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 daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er
als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de
gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.
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3. Reglementen Kledingfonds
DIO’30 heeft sinds de start van het seizoen 2010-211 een kledingfonds. Het fonds zorgt
ervoor dat de gesponsorde wedstrijdkleding,trainingspakken en sporttassen in goede
staat worden onderhouden, aangevuld kunnen worden of gerepareerd worden. De
kleding is eigendom van DIO’30.
De wedstrijdkleding wordt voor aanvang van ieder seizoen aan de leiders verstrekt. De
tassen en wedstrijdtrainingspakken voor de A-junioren tot en met de F-pupillen worden
steeds bij aanvang van het seizoen aan de jeugdleden in bruikleen gegeven.
De kledingfondscommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het
kledingsfonds. De leiders van de jeugdteams ondersteunen desgevraagd de
kledingsfondscommissie voor een goede praktische uitvoering.
Aangezien de sportkleding geen eigendom van een individueel lid is, is het goed te weten
welke regels gelden bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende regels
vastgesteld:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Deelname aan het kledingfonds is verplicht voor alle leden van DIO'30 in de
leeftijdscategorieën waarvoor het fonds bedoeld is (alle F-pupillen t/m Ajunioren).
De wedstrijdkleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van DIO’30
worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij
daartoe door de kledingfondscommissie toestemming is gegeven. De tassen
mogen ook worden gebruikt voor trainingen van DIO'30.
Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is
Er mogen, in verband met verplichtingen jegens de sponsoren, op de kleding geen
teksten worden aangebracht zoals rugnummers,namen, emblemen en dergelijke.
Na de wedstrijd dienen de shirts,broeken en kousen bij de leider te worden
ingeleverd. Deze controleert vervolgens of alles is ingeleverd en deponeert deze in
de daarvoor bestemde kledingtas. Vervolgens wordt door de leider een speler of
ouder, c.q. een verzorger van het team aangewezen die voor het wassen van de
kleding zal zorgen.
In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden
opgevolgd. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade
aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten
wassen hiervoor door de vereniging aansprakelijk gesteld worden. Of iemand
aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingfondscommissie.
Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de
kleding minimaal een half uur voor aanvang van de volgende wedstrijd voor het
team beschikbaar is.
Tijdens wedstrijddagen komen alle teams die wedstrijdtrainingspakken in
bruikleen hebben in hun trainingspak naar de afgesproken locatie. Buiten de
wedstrijddagen om is het verboden wedstrijdtrainingspakken te dragen, tenzij de
kledingfondscommissie hiervoor toestemming heeft gegeven DIO'30 –
Kledingfonds.

7

8.

9.

10.

11.

12.

Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na
afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt
dit direct door een mail te sturen naar kledingfondsdio30@gmail.com Voor schade
aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet
aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is
ter beoordeling aan de kledingfondscommissie.
Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding
anders dan hiervoor bedoeld, dient de leider dit direct na constatering te melden
bij de kledingfondscommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter
beoordeling aan de kledingfondscommissie. Bij vermeende diefstal moet een
proces-verbaal van aangifte van de politie worden overlegd.
Aan het eind van het voetbalseizoen dient de leider ervoor te zorgen dat de tassen
met alle wedstrijdkleding en toebehoren worden ingeleverd. De in bruikleen
gegeven tassen en wedstrijdtrainingspakken dienen op een nader bekend
gemaakt tijdstip door de leden ingeleverd te worden bij de
kledingfondscommissie. Wanneer blijkt dat er aan het eind van het seizoen spullen
ontbreken die niet zijn vermeld en/of er sprake is van niet gemelde
schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de
desbetreffende speler, c.q. ouder of verzorger.
De boetebedragen voor een vermiste trainingjack of broek zijn afzonderlijk
€30,00, een heel trainingspak vermist kost €50,00 en een tas vermist kost €
30,00. Bij te herstellen beschadigingen zullen de kosten van reparatie worden
doorberekend. De kledingfondscommissie kan, na eenmaal waarschuwen, ook een
boete opleggen voor het niet op juiste dagen gebruiken van het trainingspak of
tas, € 10,00 per overtreding. Boetes worden altijd schriftelijk opgelegd en
voorzien van motivatie.
De tas en het wedstrijdtrainingspak zijn voorzien van nummers en op naam
geregistreerd. Indien het nummer niet meer leesbaar is, dient dit gemeld te
worden door middel van het sturen van een mail naar
kledingfondsdio30@gmail.com Er zal dan een afspraak gemaakt
worden om het nummer weer leesbaar te maken.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
kledingfondscommissie.
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4. Algemene gedragsregels
DIO’30 vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de
beoefening van de voetbalsport.
Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het
gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.
Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk
beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
 We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 De winnaar is degene die ook tegen zijn 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 mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.
Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
 Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng dan de spullen
zelf even terug naar de kantine - Bar.
 Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het
veld heen als je naar de andere kant moet tijdens gebruik door andere.
 Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde ruimte in de fietsenstalling
geplaatst.
 Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 De toegangen naar de velden, in het belang van de veiligheid, vrijhouden.
 Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.
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5. Gedragsregels voor de speler
De spelers zijn als de leden van DIO’30 de kern van de voetbalvereniging.
De speler:
 Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn
medespelers in het veld.
 Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij
trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 Draagt alleen tijdens de wedstrijden het tenue van DIO’30, maar niet tijdens de
trainingen of niet tijdens andere gelegenheden, dan met toestemming van de
trainer. het dagelijks leven in het openbaar.
 Tijdens wedstrijden wordt met het shirt in de broek gespeeld.
 Kousen worden niet over de knie gedragen.
 Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de
speler het daar niet mee eens.
 Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en
kleedkamers.
 Klop vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de
kleedkamer in te gaan.
 Dient na training en wedstrijd te douchen.
 Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is
gegaan.
 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in
bewaring bij de trainer of begeleider.
 Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.
 Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden
dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende
wedstrijd mag voetballen.
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6. Gedragsregels voor de begeleider
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.
De begeleider:
 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en
tegenstanders.
 Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens
de wedstrijden.
 Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen
organiseert als er geen wedstrijd op dat veld meer wordt gespeeld.
 Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
 Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
 Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen
die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 Het wasschema en teamkleding bewaakt.
 Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan
de spelers.
 Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator,
contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de
jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

7. Gedragsregels voor de trainer
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.
De trainer:
 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
 Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 Brengt spelers passie bij voor het spel.
 Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen,
etc.).
 Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.
 Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
 Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen
organiseert als er geen training meer wordt gegeven.
 Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
 Deel neemt aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere
overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de
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weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de
spelers.
Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator,
contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de
jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

8. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van
toepassing.
De ouder/verzorger:
 Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor
iedereen op en om het veld.
 Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen
van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
 Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en
begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op
uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
 Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen
 geven.
 Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
 Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een
wedstrijd.
 Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een
wedstrijd.
 Op tijd de contributie wordt voldoen.
 Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie
meldt bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of
vertegenwoordiger van de vereniging!

9. Gedragsregels voor de vrijwilliger
Voor elke vrijwilliger, geldt dat zij/hij een belangrijke rol spelen in het slagen van de
gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook
de vrijwilliger maakt afspraken met de club.
De vrijwilliger:
 Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten
netjes en schoon worden achtergelaten.
 Meldt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d.
contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet
mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst
niemand opzettelijk.
 Heeft respect voor anderen
 zuinig op kleding en materialen van DIO’30.
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10. Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het
voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge
kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:







Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met
mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het
gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor
de kinderen.
Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op
zaterdag voor 12:00 verboden.
Het is ten strengste verboden te roken in het tenue van DIO’30, de kantine en
de kleedkamers.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct
leiden tot een veld/complex verbod.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen
van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding zijn voor sancties.

11. Sancties
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door het bestuur.
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.
Sancties worden naar omstandigheden aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden
naar passende straffen opgelegd overeenkomen met het geconstateerde gedrag.
Overtredingen tegen de spelregels leiden tot sancties die worden opgelegd door de
KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en
(eventueel) een schorsing. De kosten worden door het bestuur aan de betreffende speler
doorbelast; bij in gebreke blijven volgt een speelverbod.
Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve
straf bij de KNVB worden aangevraagd . De alternatieve straf betreft een taak binnen de
vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.

13

12. GEDRAGSCODE FAIR PLAY DIO’30
Convenant Fairplay Maas en Waalse clubs
A. Gedragscode algemeen
-

respect, fatsoen, sportiviteit en behulpzaamheid zijn belangrijke waarden binnen
onze vereniging,
de vereniging en haar leden tonen zich een goed gastheer voor bezoekers,
een lid keurt geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af,
een lid heeft respect voor ieders eigendom en is aansprakelijk voor door
hem/haar aangerichte schade,
een lid houdt zich aan het verenigingsreglement “alcohol op het sportpark”,
een lid is zuinig op zijn/haar vereniging en de accommodatie,
een lid spreekt een ander aan op ongewenst gedrag en is hier zelf ook op
aanspreekbaar.

B. Gedragsregels / aanzet tot sportiviteitbeleid
Gedragsregels zijn een uitwerking van de algemene gedragscode over hoe mensen zich
binnen de vereniging behoren te gedragen. De regels gaan over zaken die we, als
vereniging, belangrijk vinden en gaan over dingen die we kunnen/moeten doen of juist
moeten laten. De regels beschrijven dus hoe de vereniging vindt dat het “moet”.
Regels gelden voor iedereen en zijn vaak van toepassing op bepaalde situaties. Omdat
niet iedereen zich beweegt in alle mogelijke situaties zijn de gedragsregels onderverdeeld
naar doelgroepen en zijn ze in dit stuk bedoeld om een 1e aanzet te geven tot levend
sportiviteitbeleid in iedere vereniging.
SPORTERS
* Houd je aan de regels van je sport.
Winnen is leuk, maar winnen binnen de regels is pas echt leuk.
-

Samen staan we voor faire sport / sportieve strijd
Probeer te winnen, met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
Speel volgens de bekende en afgesproken wedstrijdregels
Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk

* De scheidsrechter is de baas.
-

Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. Hij ziet de wereld en dus ook de
wedstrijd het objectiefst
Ook al ben je overtuigd van je gelijk, ga het niet ten koste van alles op het veld
halen. Dat werkt meestal averechts
Gebruik naar de scheidsrechter behoorlijke taal
Laat agressieve gebaren achterwege. Je bereikt er niets mee
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* Bedenk dat je zelf ook tegenstander bent.
-

Geniet van een overwinning. Dat kan ook zonder je tegenstander te kleineren
Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. Feliciteer tegenstanders met hun
succes

TRAINERS / LEIDERS
* Voetballend voorbeeld.
U bent het voorbeeld voor alle sporters, begeleiders en toeschouwers.
Agressief, onsportief gedrag in woord en gebaar……Denk na! U bent een
voorbeeld.
-

Spelregels zijn afspraken waar niemand zich aan mag onttrekken
Ontwikkel teamrespect voor de tegenstander, de scheidsrechter en begeleiding
van de tegenstander
Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme van de
spelers; zij kunnen ook andere interesses hebben
Iedereen wil graag voetballen. Schenk niet alleen aandacht aan de “beteren”

* Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Bent u al een voorbeeld voor alle sporters, voor de jeugd bent u nog veel meer.
Zorg voor wederzijds respect.
-

Afspraken zijn belangrijk; de jeugd rekent erop dat u ze nakomt
De jeugdigen spelen voor HUN plezier en willen iets leren
Winnen van een wedstrijd kan belangrijk zijn, maar een schouderklopje voor een
geleverde individuele prestatie is ook winnen
Kinderen in de groei ontwikkelen zich niet altijd even gemakkelijk. Ken uw
kinderen
Schreeuwen en kinderen belachelijk maken, dat is pas verliezen

OUDERS / VERZORGERS
* Sporten is leuk en leerzaam.
Spelenderwijs leren samen te werken, leren om te gaan met normen, waarden,
winnen en verliezen en vooral samen leuke dingen meemaken! Voorop staat
hun plezier en pas daarna dat van u.
-

Moedig uw kind aan, geef hem/haar een “duwtje” in de rug, maar forceer het kind
nooit
Inzet, leren en sportiviteit gaan boven resultaat
Blijf buiten de leunhekken of ruim buiten de lijnen van het veld
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-

Bemoei u tijdens wedstrijden en trainingen niet in woord en gebaar met de
spelers, trainers en scheidsrechters

* Kinderen leren door na te doen.
Goed voorbeeld doet goed volgen. Kinderen stellen al snel het gedrag van
volwassenen als hun norm.
-

Moedig goed spel van beide kanten aan
Enthousiasme werkt aanstekelijk
Gun uw kind de tijd om te leren. Ze moeten al zoveel

BESTUURDERS
* Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk sportklimaat is uw uitdaging.
-

Ieder lid dat zich aanmeldt, krijgt de kans om te voetballen
Veiligheid op het complex maakt een veilige sportomgeving
Het spel wordt gespeeld om het spel
De gedragscode en –regels m.b.t. Fair Play zijn ook bekend bij de toeschouwers,
trainers, spelers, officials en ouders
Zorg ervoor dat iedereen zich bewust is van zijn/haar invloed en
verantwoordelijkheid m.b.t. Fair Play in training en wedstrijd
Bevorder het aantal gediplomeerde en ervaren trainers, leiders en officials die in
staat zijn om naast technische ook sportieve vaardigheden te bevorderen
Stimuleer training- en voorlichtingsprogramma’s over Sportiviteit / Fair Play
U bent ook een voorbeeld voor velen binnen uw vereniging

TOESCHOUWERS
* Zonder tegenstander geen wedstrijd.
-

Gedraag u op uw best. Grof taalgebruik en het beledigen en/of belagen van
spelers, (ass.-) scheidsrechters, begeleiding horen bij ons niet thuis
Applaus voor goed spel van zowel uw eigen team als van de tegenstander doet
wonderen
Veroordeel elk gebruik van geweld
Respecteer de beslissingen van de (ass.-)scheidsrechters
Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen
Maak jonge en oudere kinderen niet belachelijk en scheld niet als er een fout
wordt gemaakt
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C. Stimuli
Indien leden zich niet houden aan de opgestelde en door de Algemene
Ledenvergadering goedgekeurde gedragscode en –regels kunnen de volgende
sancties worden opgelegd:
-

berisping
alternatieve straf / boete
uitsluiting van trainingen en wedstrijden
schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
royement

BEROEPS- EN GEDRAGSCODE JEUGDVOETBAL*
Voor jeugdcoördinatoren, trainer / coaches, begeleiders en ieder ander betrokken bij het
jeugdvoetbal.
I Beroepscode.
Betrokkenen zullen de sportmoraal hoog houden en zich maximaal inspannen
om de hoogste kwaliteit te leveren.
Dit uit zich in:
 het tonen van respect - in woord en gebaar- naar tegenstanders, scheidsrechters,
teamgenoten, officials en supporters
 het je verzetten tegen intimidatie, geveinsde overtredingen, bedrog of
beledigingen
 het verdedigen van de sport tegen racisme, geweld en misbruik
 het spelen van het spelen volgens de regels en sportiviteitvoorschriften
 het op een waardige manier accepteren van verlies
 het delen van kennis ter bescherming en ontwikkeling van het spel
 het dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen
 het je bewust zijn van de consequenties van emotionele reacties en negatief
gedrag
 het bevorderen van de voetbalsport.
II Gedragscode
Betrokkenen zullen het imago van de voetbalsport of dat van een collega niet in
diskrediet brengen.
A. Omgang met collega’s



Betrokkenen weerhouden zich van commentaar op collega’s in de media
Door eenieder zal gezorgd worden voor een respectvolle benadering van de
tegenpartij en haar vertegenwoordigers.
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Rondom de wedstrijd moet sprake zijn van een voorzit en nazit met de
arbitrage en de tegenpartij
Als jeugdcoördinator of als trainer / coach toon je betrokkenheid door zoveel
mogelijk aanwezig te zijn bij district- en/of regiobijeenkomsten georganiseerd
door bijv. de regiocoach
Als jeugdcoördinator neem je contact op met de collega jeugdcoördinator als
er interesse is voor een speler.

B. Omgang met spelers.
Je bent er als betrokkene verantwoordelijk voor dat:
 Spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen. E moet dan ook een omgeving zijn,
waar binnen spelers zich kunnen ontwikkelen. Alle betrokkenen zijn
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van zo’n omgeving.
 Je hebt kennis van leeftijdtypische kenmerken, zodat je recht kunt doen aan
wat bij spelers van een bepaalde categorie hoort.
 Je het belang van winnen in het juiste perspectief kunt plaatsen. Winnen of
vooruitgang boeken moet de juiste plaats krijgen.
 Spelers het voetbalspel leren spelen en hun plaats daarbinnen leren vinden.
C. Omgang met arbitrage
Alle betrokkenen zijn er verantwoordelijk voor dat:
 De arbitrage respectvol behandeld wordt. Noch verbaal, noch non-verbaal mag
de arbitrage in diskrediet worden gebracht.
 Er een goed voorbeeld gegeven wordt in de omgang met de arbitrage, zodat
spelers, ouder en supporters dit voorbeeld zullen volgen.
 De clubscheidsrechter / clubgrensrechter zijn taken neutraal en objectief
uitvoert en kan uitvoeren.
 De voor- en nazit op plezierige en respectvolle manier verloopt.
* Bron: Beroep- en gedragscode KNVB
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