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Binnen S.V. Houten willen we dat iedereen op respectvolle wijze met elkaar omgaat. 
Centraal staat het uitgangspunt dat we in een sportieve omgeving samen met elkaar onze 
favoriete sport kunnen beoefenen. Hiervoor hebben in het algemeen een aantal 
gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels geven beknopt weer hoe we ons dienen te 
gedragen. 
 
Voor wie gelden de gedragsregels?  
De gedragsregels gelden voor iedereen van S.V. Houten en die op bezoek is bij S.V. Houten. 
Iedereen die ook maar op enige manier verband heeft met S.V. Houten of op bezoek is bij 
S.V. Houten, dient zich aan de gedragsregels te houden.  
 
Wanneer gelden de gedragsregels?  
Alle leden, ouders/verzorgers van leden, vrijwilligers, werknemers, bestuursleden, 
commissieleden en toeschouwers maken samen S.V. Houten. Iedereen draagt dus bij aan 
het imago van S.V. Houten. De gedragsregels gelden overal waar bovengenoemden in 
verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of 
andere activiteiten. De gedragsregels gelden ook voor uitingen op openbare internetfora 
(bv. gastenboeken) en social media.  
 
Algemene gedragsregels: 

• Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden; 
• Toeschouwers zijn welkom om wedstrijden vanachter de reclameborden te 

bekijken; 
• Toeschouwers moedigen aan en “laten aanwijzingen over aan de trainer/coach”; 
• Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, fysiek-/metaal 

geweld, ongewenste intimiteiten) wordt niet geaccepteerd; 
• Aanvaard de beslissing van de scheidsrechter zonder protest; 
• Wijs je medespelers op onplezierig of onsportief gedrag; 
• Iedereen zorgt ervoor dat het sportcomplex netjes en schoon blijft; 
• Alcoholgebruik is uitsluitend toegestaan in de kantine én het aangrenzende terras. 

Er geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder voor het drinken van alcohol; 
• Roken is uitsluitend toegestaan op het terras; 
• Trainers/coaches, team managers, coördinatoren, scheidsrechters, bestuursleden, 

commissieleden en vele andere vrijwilligers maken het mogelijk dat er gevoetbald 
kan worden. Heb respect voor hun leiding en aanwijzingen; 

• Fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. 
Scooters rijden stapvoets op het sportpark en niet verder dan de kantine. Auto’s 
worden op het parkeerterrein geparkeerd en uitsluitend in de parkeervakken. 
Aanwijzingen van een aanwezige verkeersregelaar worden opgevolgd. 
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Gedragsregels gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, 
voor ouders gelden iets andere regels dan voor stafleden. We willen voor stafleden en 
spelers de volgende gedragsregels benadrukken. 
 
Gedragsregels stafleden (coördinatoren, (assistent-)trainers en team managers) 

• Stafleden hebben een representatieve functie en horen met hun gedrag een 
visitekaartje van de vereniging te zijn; 

• Stafleden dragen de vereniging te allen tijde positief uit; 
• Stafleden hebben respect voor wedstrijdleiding; 
• Stafleden zijn in de coaching positief en waar nodig corrigerend; 
• Stafleden behandelen alle spelers gelijkwaardig; 
• Stafleden vertonen geen grensoverschrijdend gedrag. 

 
Gedragsregels spelers/speelsters 

• De speler/speelster is sportief, vertoont teamgeest en helpt en steunt zijn/haar 
medespelers/medespeelster in en buiten het veld; 

• De speler/speelster is bij de trainingen en wedstrijden op tijd aanwezig; 
• De speler/speelster meldt zich op tijd af bij de trainer indien hij/zij afwezig is bij een 

training en/of wedstrijd; 
• De speler/speelster heeft respect voor iedereen op het sportpark, waaronder de 

tegenstander, de trainer, de team manager en de toeschouwers; 
• De speler/speelster accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en 

grensrechter ook al is de speler/speelster het daar niet mee eens; 
• De speler/speelster gaat “normaal” om met alle materialen die hij/zij mag 

gebruiken, ook op/met de velden en in/met de kleedkamers; 
• De speler/speelster vertoont geen grensoverschrijdend gedrag. 

 
 
 


