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Gedragscode FC Eibergen
Algemene gedragscode
1. Respect voor iedereen.
2. Respect voor wettelijke voorschriften.
3. Het gebruik van of handel in drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze
accommodatie of bij andere verenigingen waar we op bezoek zijn.
4. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te
gebruiken. Alcohol wordt zeker niet gebruikt op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn
van jeugd dient men zich bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het
gebruik van alcohol en tabak.
5. Het in bezit hebben van wapens is streng verboden op De Bijenkamp of bij andere
verenigingen waar we op bezoek zijn.
Gedragscode spelers
1. Je hebt respect voor je tegenstanders, je teamgenoten, leiders, trainers, scheidsrechters,
grensrechters en het publiek.
2. Je accepteert de beslissingen van de wedstrijdleiding, ook al ben je het er niet mee eens.
3. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet
geaccepteerd.
4. Onsportiviteit van de tegenstander is geen reden om zelf onsportief te zijn.
5. Je bent zuinig op alle materialen die je van de vereniging mag gebruiken; dus ook op de
velden, kleedkamers, De Schöppe en andere plekken op onze accommodatie en die van onze
tegenstanders.
6. Als je aan de beurt bent om de kleedkamers schoon te maken doe je dat zonder gezeur tegen
wie dan ook.
7. Je hoort niet met voetbalschoenen in onze kantine te komen, dit geeft een hoop troep dat op
zijn beurt weer opgeruimd moet worden door vrijwilligers.
8. Je loopt niet met vuile voetbalschoenen de kleedkamers binnen, maar zorgt dat deze schoon
zijn. Ook hier geldt weer dat anderen hiervoor op kunnen draaien.
9. Respecteer het werk van de mensen die ervoor zorgen dat jij onbezorgd kunt sporten. Dit lijkt
misschien wel vanzelfsprekend, maar is dat zeker niet!
10. Maak je iets per ongeluk stuk of zie je een mankement, meld dit dan bij een van de
verantwoordelijken in de vereniging.
11. Douchen is niet alleen prettig na de wedstrijd, het is voor anderen ook prettig in de buurt te
zitten van een schoon iemand. Naar elkaar toe is het dus zeer wenselijk dat er gedoucht wordt
na de wedstrijd. Vanaf de C-jeugd vinden we het zeer gewenst dat er na de training gedoucht
wordt.
12. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar laat dit door de leider of
medespeler naar een veilige plek brengen. We hebben hiervoor kastjes die slotvast kunnen
worden afgesloten.
13. Tijdens de wedstrijden draag je het volledige clubtenue van onze club of de reserveshirts in de
uitwedstrijden.
14. Je bedankt na afloop je tegenstander en de scheidsrechter voor de wedstrijd en de leiding.
Specifiek voor jeugdspelers
1. Trainingen en wedstrijden zijn niet vrijblijvend. Je neemt dus zoveel je kunt hieraan deel.
2. Je meldt je altijd en op tijd af bij de trainer of leider als je echt niet aanwezig kunt zijn bij de
training of wedstrijd. De trainer en/of leider maakt hierover afspraken met jullie.
3. Als je een training niet bijwoont is het aan trainer en leider te bepalen of je de volgende
wedstrijd speelt. Respecteer die beslissing altijd!
4. Je bent altijd op tijd voor wedstrijden en trainingen. Hierover worden afspraken met je
gemaakt. Je weet: afspraak is afspraak!
5. Je helpt met het schoonmaken en schoonhouden van de kleedkamers.
6. Maak je iets kapot dan meld je dit aan de leider van je team.
7. Je bent zuinig op de spullen die je van de vereniging mag gebruiken. Je zorgt dat alles
compleet blijft. Schiet je bijvoorbeeld een bal in de bosjes of maïs dan ga je hem zoeken en
brengt hem terug.
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8. Op de trainingen doe je wat de trainer zegt. Negatief gedrag wordt niet
geaccepteerd, ook niet naar medespelers. Als iemand iets fout doet dan is de trainer ervoor
iemand erop te wijzen hoe iets beter kan. Je kunt elkaar beter positief coachen.
9. Na afloop van de training helpt iedereen om de boel op te ruimen.
10. Ook tijdens de wedstrijdbespreking wordt er gedisciplineerd gedrag van je verwacht, dus ook
dat je stil bent en luistert wat er gezegd wordt door de trainer of leider. Vragen mag je stellen
als de trainer of leider hiervoor het teken heeft gegeven.
11. De trainer/leider bepaalt de opstelling. Hierover gaan we niet in discussie.
12. Voor de wedstrijd wordt er een warming-up gedaan die ten minste twintig minuten duurt.
13. Na de warming-up verzamelen de reservespelers de ballen en andere gebruikte spullen.
14. Voordat de wedstrijd begint wensen we onze tegenstander een prettige wedstrijd en schudden
hem of haar de hand.
15. Tijdens de wedstrijd geldt hetzelfde als bij trainingen. Geef geen negatief commentaar naar
medespelers. We hebben elkaar nodig als team! Afkraken helpt niets. Blijf elkaar positief
coachen!
16. Een scheidsrechter wordt nooit negatief benaderd. Ook niet als hij of zij een fout maakt. Zelfs
bij blunders van de wedstrijdleider gedragen we ons. Zij maken het ons ook mogelijk te
voetballen. Zorg ervoor dat jij door je gedrag niet bijdraagt aan het steeds minder wordende
aantal scheidsrechters. Ga eens een scheidsrechterscursus volgen en fluit eens een
wedstrijdje, dan kom je er wel achter dat het niet zo eenvoudig is.
17. Als we na de wedstrijd onze sportkleding uitdoen halen we alles uit elkaar, ook de kousen.
Dus niet alles in een grote prop inleveren! De leiders kunnen dan ook beter controleren of
alles compleet blijft. We zijn zuinig op onze kleding. Vaak is dit ook nog gesponsord.
Gedragscode (jeugd) leiders
1. Een leider vertegenwoordigt FC Eibergen altijd op een positieve manier.
2. Hij of zij gaat niet in tegen het gezag van een (assistent-) scheidsrechter. Ook bij, in de ogen
van de leider, onterechte en/of foutieve beslissingen, respecteert hij/zij de beslissing van de
scheidsrechter en assistent.
3. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een vrijbrief om dan zelf ook dit gedrag
te vertonen.
4. Een leider gebruikt geen alcohol en rookt niet tijdens de begeleiding van zijn team. Hij moet er
zich terdege van bewust zijn een voorbeeldfunctie te vervullen.
5. Een leider vloekt of scheldt niet.
6. Een leider geeft ieder teamlid gelijke kansen en heeft respect voor ieders mogelijkheden en
onmogelijkheden.
7. Een leider geeft positieve feedback en corrigeert wangedrag. Daar waar nodig wordt
wangedrag gerapporteerd aan het jeugdbestuur en ouders.
8. Hij of zij accepteert geen discriminatie, grof taalgebruik, schelden, treiteren, pesten, irriteren of
kwetsen van wie dan ook.
9. Een leider wordt aangesteld door de jeugdcommissie.
10. Een leider bespreekt meningsverschillen nooit in het openbaar.
Specifieke taken (jeugd) leiders
1. Organiseren dat ouders en spelers op tijd aanwezig zijn.
2. Opstelling maken, wissels verzorgen en coachen van de spelers.
3. Toezicht houden in de kleedkamers en doucheruimte en het laten schoonmaken daar waar
het mogelijk is.
4. In bewaring nemen van kostbare spullen.
5. Is verantwoordelijk voor het ordelijk gebruik van de wedstrijdmaterialen.
6. Is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij uitwedstrijden.
7. Betrokken zijn bij en/of initiëren van nevenactiviteiten.
8. Coördineren van de verzorging van de wedstrijdtenues.
9. Deelnemen aan alle overlegvormen die voor het functioneren onontbeerlijk zijn.
10. Een leider staat spelers – indien nodig - af aan andere elftallen.
11. Een leider regelt de interne informatie (afmelden, afgelasting, vertrektijden etc.).
12. Een jeugdleider regelt een scheidsrechter in overleg met de scheidsrechterscoördinator,
indien de KNVB geen scheidsrechter heeft aangesteld.
13. Een leider zorgt voor de administratieve afhandeling rond de wedstrijden van zijn team, zoals
het wedstrijdformulier. Hij ziet erop toe dat de juiste zaken worden ingevuld op het
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wedstrijdformulier, zeker indien er rode of gele kaarten zijn gegeven, of indien er
sprake is geweest van een incident rond de wedstrijd.
14. Een leider informeert de jeugdcommissie, wedstrijdsecretariaat of Algemeen Bestuur over
ongevallen en ernstige blessures.
15. Een leider houdt zich goed op de hoogte van de voetbalactiviteiten (via internet,
vergaderingen e.d.) en draagt zorg voor informatie aan zijn team en onderneemt alle acties
die nodig zijn voor het goed functioneren van zijn of haar team. Hij bewaakt de sfeer.
Gedragscode voor ouders en/of verzorgers
1. FC Eibergen verwacht van ouders en andere belangstellenden dat zij het belangrijkste
voorbeeld zijn voor de spelers. Hoe beter ouders zich aan afspraken houden, des te groter is
de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Door uw goede voorbeeld en gedrag
draagt u bij aan een positieve en sportieve sfeer onder de spelers op en rondom ons fraaie
sportcomplex.
2. Voordat uw kind aan de competitie begint, stelt u zich op de hoogte van belangrijke zaken als
contributie, kledingbeheer, regels die gebruikelijk zijn op de accommodatie, teamindelingen,
trainingstijden en vrijwilligerswerkzaamheden. De informatie is te verkrijgen op onze website
of bij de jeugdcommissie.
3. Elk team heeft trainers en leiders nodig. Onze vereniging probeert voor elk team vrijwilligers te
vinden. Meestal zijn ouders bereid om deze werkzaamheden op zich te nemen. Onze
vereniging zal u hierin zo goed mogelijk begeleiden. Het is helaas zo dat we een team niet
kunnen inschrijven voor de competitie als er geen begeleiding is. Wij vinden het dan ook een
gezamenlijke opgave voor ouders en jeugdcommissie dat onze jeugd aan het voetballen blijft.
4. U heeft het formulier ‘Ja, ik ben een sportouder’ ondertekend of gaat dat nog doen en dat
betekent dat u zich akkoord verklaart met een aantal spelregels.
5. De trainers en begeleiders bepalen de gang van zaken rond een team. Heeft u kritiek, op- of
aanmerkingen op de begeleiding of organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding.
Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcommissie.
Specifieke taken voor ouders en/of verzorgers
1. Spelers willen positieve aanmoedigingen van ouders/ verzorgers.
2. Ouders onthouden zich van technische aanwijzingen aan hun kind en/of team.
3. U helpt bij het vervoer naar uitwedstrijden.
4. U zorgt ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig voor trainingen en wedstrijden
5. Vrijblijvendheid willen we niet bij FC Eibergen, dus als uw kind absoluut niet kan dan ziet u
erop toe dat hij of zij zich op tijd afmeldt voor training of wedstrijd.
6. U stimuleert de inzet, beleving en gedrag van uw kind bij trainingen en wedstrijden.
7. U controleert bij de jongsten onder ons of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten.
8. In principe willen we geen ouders in de kleedkamers m.u.v. de F-jeugd.
9. U voldoet op tijd de contributie.
10. Het wordt bijzonder op prijs gesteld wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger. Velen vinden
hierin een aangename en zinvolle vrijetijdsbesteding.
Sanctiebeleid
1. Leiders en trainers zijn bevoegd spelers te sanctioneren met een extra reservebeurt of, na
een waarschuwing, het wegsturen van een training bij herhaalde overtreding van de
gedragsregels.
2. Jeugdleiders en jeugdtrainers zijn verplicht om wangedrag te rapporteren aan het Algemeen
Bestuur. De jeugdcommissie heeft de bevoegdheid spelers voor maximaal vier weken te
schorsen voor wedstrijden.
3. De jeugdcommissie is verplicht en bevoegd om jeugdleiders en trainers, na een
waarschuwing te schorsen voor maximaal vier activiteiten (wedstrijden en/of trainingen). Het
bestuurslid Jeugd meldt dit z.s.m. aan het Dagelijks Bestuur van het Algemeen Bestuur van
FC Eibergen.
4. Leiders, trainers en de jeugdcommissie zijn verplicht ernstig wangedrag te rapporteren aan
het Algemeen Bestuur.
5. De jeugdcommissie is verplicht en bevoegd jeugdspelers, jeugdleiders en jeugdtrainers na
ernstig wangedrag per direct op non-actief te stellen, in afwachting van een uitspraak van het
Algemeen Bestuur over eventuele sancties.
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