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Bijlage 4: Gedrag / omgangregels GVV’63 !! 
 
Beleid - Normen en Waarden - Omgangsregels 

 
Iedereen die GVV’63  bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het  
Huishoudelijk Reglement van de vereniging en moet zich houden aan de 
omgangsregels die hieronder zijn weergegeven. Een ieder die zich hieraan  
houdt is bij GVV’63  van harte welkom! 

  
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar zeer belangrijk, omdat 
iedereen binnen de club zich prettig en veilig moet kunnen voelen.  
Dit kan alleen als je de ander in zijn waarde laat en elkaar met respect behandelt.  
 
Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige 
behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende -, racistische -, 
seksistische -, (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen als ook  
het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden! 

  
Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers,  
dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. 
 

De volgende gedrag / omgangsregels worden verwacht:  
 
1. Binnen onze club is iedereen gelijk. We behandelen iedereen gelijkwaardig en met 
respect. We staan open voor iedereen en discrimineren niet; 
 
2. We zorgen er samen voor dat iedereen kan voetballen in een plezierige en veilige 
omgeving; 
 
3. We vallen niemand lastig, we berokkenen geen schade en maken geen seksueel 
getinte opmerkingen tegen een derden; 
  
4. We gebruiken geen geweld rondom het voetballen, we intimideren / bedreigen 
niemand. Niet verbaal en niet fysiek. We nemen geen wapens mee; 
 
5. We zetten ons in om de beste sportieve prestatie te leveren. Zowel individueel als 
in teamverband. 
 
6. We accepteren en respecteren beslissingen van de scheidsrechter, ook als we er 
niet mee eens zijn. We maken geen opmerkingen tegen of over de scheidsrechter. 
Niet in het veld en niet vanaf de zijlijn. 
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7. Als supporter gebruiken we geen alcohol langs de lijn en blijven we achter de 
afrastering.  
 
8. Gebruik van (hard)drugs en het aanzetten van gebruik hiervan is ten strengste 
verboden. 
 
9. Na afloop van de wedstrijd geven we de scheidsrechter en tegenstander een hand. 
 
10. We gedragen ons sportief en houden ons aan de gedrag / omgangregels. 
 
11. Samen handhaven we deze regels. Samen zijn we er voor verantwoordelijk dat 
alles rondom de trainingen en wedstrijden goed, plezierig en verloopt. 
 
Indien deze regels niet worden nageleefd zal hier een sanctie op volgen.  
Deze zal nader bepaald worden door het (hoofd)bestuur. En zal persoonlijk  
aan de desbetreffende persoon worden medegedeeld.  

 

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen kunnen we in regels verwoorden. Dan 
zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat als iets niet 
genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is! 

 


