
gedragscode HC’03



Algemeen 

HC’03 is de voetbalvereniging van Drempt, Hummelo, Keppel en omgeving. HC’03 is een sportieve en 
levendige club waarbij binding, betrokkenheid en vrijwilligheid een grote rol spelen. 
Een club waarin plezier in het voetbal op de eerste plaats staat. Vanuit dat plezier streven we naar zo 
goed mogelijke prestaties, gebaseerd op respect, talentontwikkeling en teamgeest. 
De club kent een breed voetbal- en evenementenaanbod voor de allerkleinsten, voor jong en voor oud. 
De aard van onze club onderscheidt ons van anderen en betekent dat ons gedrag daarbij moet aanslui-
ten. Gelukkig is dat bij ons vrijwel altijd het geval. In deze gedragscode beginnen we met het fundament: 
wat is onze ambitie en wat betekent dat voor hoe we met elkaar omgaan? Daarna gaan we specifieker 
in op een aantal zaken. 
Om ook aan nieuwe leden en functionarissen duidelijk te maken wie we zijn en wat we doen, hebben we 
specifiek voor ouders en (jeugd)leiders op papier gezet wat dat voor hen betekent. 
Een samenvatting daarvan is te vinden op onze website. Tenslotte hebben we in een bijlage ook een 
sanctiebeleid geformuleerd, zodat voor iedereen duidelijk is waar wij voor staan, wat de grenzen zijn en 
hoe wij met z’n allen daarmee omgaan. Maar voorop staat dat deze gedragscode vooral kracht moet 
geven aan onszelf en onze vereniging een basis geeft waarop we kunnen bouwen.



Gedrag

HC’03 is een voetbalvereniging. Maar wij vormen ook een deel van de gemeenschap van Drempt, Hum-
melo, Keppel en omgeving. Daarom willen wie niet alleen zo goed mogelijk presteren, maar zijn we ook 
voorbeeld in ons gedrag. Ouders moeten hun kinderen immers met een goed gevoel bij ons kunnen laten 
voetballen en tegenstanders weten dat ze bij ons weliswaar sportief worden uitgedaagd, maar altijd met 
respect bejegend. Voor specifieke groepen zoals ouders en jeugdleiders zijn extra richtlijnen geformuleerd 
om ze te helpen. Deze zijn ook in verkorte versie op onze website te vinden. Maar het is onmogelijk om van 
tevoren vast te stellen hoe iedereen zich in iedere situatie dient te gedragen. Niet alleen is dat onmogelijk, 
maar gedrag moet ook leven in onze leden en niet worden opgedrongen in regels. Daarom beperken we 
ons tot een drietal richtlijnen die een basis vormen voor ons handelen. Het betreft de elementen respect, 
samenwerking en communicatie.

Respect

Bij HC’03 wordt iedereen gelijk behandeld, ongeacht leeftijd, geslacht, sekse, huidskleur of afkomst. Dat 
geldt voor onszelf, maar ook voor onze bezoekers. Maar respect komt niet vanzelf, we moeten er altijd en 
soms hard voor werken. Het betekent niet alleen dat we ons open en gastvrij opstellen, maar ook dat we 
beslissingen van de scheidsrechters accepteren, als toeschouwer alleen positief coachen, tegenstanders 
met rust laten en elkaar corrigeren als we dit even vergeten. Verliezen van een tegenstander kan, verliezen 
van onszelf niet.

Samenwerken 

Onze vereniging stopt gelijk als we niet met elkaar samen kunnen werken. Dat geldt voor bestuursleden, 
trainers, spelers en vrijwilligers, niemand uitgezonderd. Samenwerken kan alleen als er respect is voor elkaar, 
waardoor mensen hard willen werken om onze vereniging vooruit te helpen. Samenwerking betekent ook 
dat ieder lid beseft dat we allemaal meer moeten doen dan contributie betalen en voetballen. Onze ver-
eniging kan alleen bestaan als we allemaal dat extra beetje doen om de boel te laten draaien. Kleedkamers 
schoon achterlaten, materiaal goed behandelen, aanpakken bij evenementen, een training leiden als dat 
wordt gevraagd, een elftal naar een wedstrijd brengen, helpen waar dat nodig is. Bij HC’03 bent u niet alleen 
lid, maar ook deel van de club. U bent HC’03. 

Communicatie 

We kunnen alleen zijn wie we willen zijn als we met elkaar kunnen communiceren. Luisteren, praten, we 
kunnen alleen dingen oplossen en vooruit kijken als we met elkaar in contact komen. Spreek elkaar dus aan 
op successen, maar ook op datgene waar u het niet mee eens bent of gegriefd bent. Dat betekent ook dat 
we tegen een stootje moeten kunnen en kritiek niet persoonlijk nemen. Gewoon normaal doen, dus.
 



Mijn kind als lid van  
HC’03



MIJN KIND ALS LID VAN HC’03, WAT HOUDT DAT IN?

HC’03 is de voetbalvereniging van Drempt, Hummelo, Keppel en omgeving. HC’03 is een sportieve en le-
vendige club waarbij binding, betrokkenheid en vrijwilligheid een grote rol spelen. Een club waar plezier in 
het voetbal op de eerste plaats staat, maar waar prestaties, talent en ontwikkeling in de voetbalsport ook 
een plek krijgen. De club kent een breed voetbal- en evenementenaanbod voor de allerkleinsten, voor jong 
en voor oud.

Vanuit dit perspectief ontvangt u in deze korte hand-out de informatie die u als ouder nodig heeft. Daarbij 
zal continu worden verwezen naar de website van de club, www.hc-03.nl, waar de meest actuele informatie, 
contactgegevens, wedstrijdprogramma’s etc. op te vinden zijn. Wij verwachten van u dat u deze hand-out 
zorgvuldig doorneemt en ook uw kind op de inhoud ervan wijst.

Voor een goed en snel overzicht van alle informatie, treft u hieronder een korte indeling aan:  

1) Hoe zit de opbouw van de jeugd bij HC’03 in elkaar?
2)  Hoe meld ik mijn kind aan bij de club?
3) Waar moet ik als ouder rekening mee houden als mijn kind voetbalt bij HC’03?
4)  Wat te doen als?

1) Hoe zit de opbouw van de jeugd bij HC’03 in elkaar?

HC’03 beschikt over een levendige jeugdafdeling van ruim 18 teams. Voetbal en plezier staan hierbij cen-
traal. Zo wordt er wekelijks getraind, worden er (beker)wedstrijden gespeeld, maar is er ook ruimte voor toer-
nooien en teamuitjes. Om het geheel zo goed mogelijk te kunnen organiseren is de jeugdafdeling verdeeld 
in drie categorieën, elk met een eigen coördinator. Deze coördinator heeft de leiding over een aantal teams 
en jeugdleiders. De coördinator is dus na de jeugdleiders van het team van uw kind, het eerste aanspreek-
punt bij vragen en/of opmerkingen. (contactgegevens zie www.hc-03.nl).

Voor de communicatie binnen de hele jeugdafdeling zijn een jeugdsecretaris en wedstrijdsecretaris. Zij ont-
vangen voornamelijk input van de coördinator en werken voor u als ouder vooral op de achtergrond aan 
een prettig voetbalseizoen voor uw kind. Mocht u, om welke reden dan ook, willen evalueren, dan kan dit 
richting de voorzitter van de jeugdcommissie.



2) Hoe meld ik mijn kind aan bij de club?

Wat als mijn kind op voetbal wil?
Voetbal is een mooie tak van sport. Het is niet alleen een actieve sport, maar wordt ook gespeeld in teamver-
band. Teamsporten hebben over het algemeen een goede invloed op de sociale ontwikkeling van kinderen. 
Maar niet elk kind is direct gecharmeerd van een grasmat, harde ballen, leeftijdsgenoten in een team en 
natte sokken bij een regenachtige wedstrijd op zaterdagochtend. HC’03 vindt echter dat een kind wel de 
kans verdient om de sport te ontdekken, ook als hij of zij nog twijfelt. Hoe is het eigenlijk om te voetballen? 
Hoe is het om met leeftijdsgenoten buiten te sporten? Hoe voelt het om een goal te maken? 
Mocht uw kind niet zeker weten of hij/zij ook daadwerkelijk op voetbal wil, dan biedt HC’03 de kans om uw 
kind 3x vrijblijvend mee te laten trainen met leeftijdsgenoten. Daarna horen we graag of uw kind enthousi-
ast geworden is over voetbal en zich wil aanmelden. 

In dat geval neemt u contact op met de secretaris van HC’03 om uw kind aan te melden als lid van de vereni-
ging (contactgegevens zie www.hc-03.nl).Dit kunt u doen door het aanmeldingsformulier te downloaden 
van de website, in te vullen en te retourneren. Uw kind wordt dan door de jeugdcommissie ingedeeld in een 
team met leeftijdsgenoten. Op het moment van aanmelden, wordt ook de contributie (tarieven zie www.
hc03.nl) dmv automatische incasso bij u afgeschreven. Aanmelden voor een volgend jaar is niet nodig; een 
kind blijft lid tot het moment van afmelden. 

Bij het aanmelden neemt de coördinator van de leeftijdscategorie van uw kind contact met u op. Uiter-
aard kan dit ook andersom als u dat wilt. Tijdens dit telefonisch contact wordt u geïntroduceerd bij de club, 
worden er wat aanvullende vragen gesteld en kunt u eventuele bijzonderheden aangeven. De coördinator 
verwijst u vervolgens door naar de desbetreffende jeugdleiders.

Wat als mijn kind voetballen als minder leuk is gaan ervaren?
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind andere interesses krijgt, te weinig tijd heeft om de sport te beoe-
fenen of langdurig geblesseerd is en het voetballen als minder leuk ervaart. Let er in dat geval dan op dat u 
uw kind officieel afmeldt als lid van de vereniging. Doet u dit niet, dan blijft uw kind automatisch lid voor het 
volgende seizoen en betaalt u ook weer contributie. 
U kunt uw kind afmelden door een afmeldingsformulier in te vullen en te retourneren (te downloaden van 
www.hc-03.nl). Uw kind wordt dan afgemeld als lid bij HC’03.
De jeugdcommissie kan u vervolgens uitnodigen voor een eindgesprek om het lidmaatschap te evalueren. 
Graag horen ze van u wat u en uw kind als sterk of minder sterk hebben ervaren en wat de reden is van 
afmelding. Met deze informatie kan de jeugdcommissie verder werken aan een optimaal jeugdbeleid. Het is 
uiteraard aan uzelf of u deel wilt nemen aan dit eindgesprek. 



3) Waar moet ik als ouder rekening mee houden als mijn kind voetbalt bij HC’03?

Aanschaf materialen:

Voetbal kenmerkt zich niet alleen door een bal, een grasmat en fanatieke supporters, maar bijvoorbeeld ook 
door voetbalschoenen. U moet er als ouder rekening mee houden dat wanneer uw kind de voetbalsport 
optimaal wil beoefenen, hij/zij enkele vaste materialen nodig heeft. Deze staan hieronder weergegeven.  

Voor de training:

•	 Voetbalschoenen:	het	liefst	met	plastic	noppen.
 Een trainingsbroek/jack voor de koudere dagen.
•	 Scheenbeenbeschermers:	eventueel	voor	het	trainen,	verplicht	voor	de	wedstrijd.
•	 Eventueel	keepershandschoenen.

Voor de wedstrijd:

•	 Voetbalschoenen:	het	liefst	met	plastic	noppen.
•	 Scheenbeenbeschermers:	verplicht.
•	 Een	warmloopjack/shirt	voor	eronder	voor	de	koudere	dagen.	Een	lange	legging/thermobroek		 	
 mag bij wedstrijden bij koud weer onder de sportbroek gedragen worden.
 Het wedstrijdtenue (sokken, sportbroek, shirt, keepersbroek, keepersshirt, keepershandschoenen)   
 wordt elke wedstrijd beschikbaar gesteld door de club. Let op, dit zijn clubeigendommen. 
 Daarnaast stelt de club trainingsballen, wedstrijdballen en eventueel bidons ter gebruik bij de
 trainingen en/of wedstrijden, ook dit zijn clubeigendommen.

Voor in de zaal (optioneel):

•	 Sportschoenen	zonder	zwarte	zolen.
•	 Scheenbeenbeschermers:	verplicht	tijdens	wedstrijd.

 



Vrijwillige bijdrage van u als ouder.

Binnen een vereniging zoals HC’03 zijn we sterk afhankelijk van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers wordt een 
vereniging onbetaalbaar. HC’03 verwacht dan ook een bijdrage van u als ouder. Wij hebben er begrip voor 
dat niet iedereen dezelfde tijdsinspanning kan leveren en ook niet alle taken binnen de vereniging zal be-
heersen of leuk vinden. Wanneer u benaderd wordt met de vraag om iets te betekenen, verwachten wij van 
u een open en behulpzame houding. In goed onderling overleg komen we dan tot een goede invulling van 
de vrijwilligerstaak. Of dat nu het leiden of trainen van een elftal is, het wassen van de shirts, scheidrechter 
of grensrechter zijn, er is altijd wel iets dat u kunt betekenen. Het is hard nodig binnen onze club, maar u zult 
ook ervaren dat het gewoon erg leuk is om vrijwillig iets te betekenen!

U moet er rekening mee houden dat er een beroep op u wordt gedaan om te rijden naar uitwedstrijden. 
Wij vragen u er dan op toe te zien dat de inzittenden gordels dragen, dat de veiligheid wordt gewaarborgd 
en dat u zorgt voor een inzittendenverzekering. Verder vragen wij u zich te houden aan de verkeersregels. 
Mocht u een keer verhinderd zijn te rijden, dan is het aan u hier vervangend vervoer voor te regelen

U wordt enkele keren ingedeeld om na afloop van een wedstrijd de tenues te wassen. 

U ontvangt via de jeugdleider van uw kind de informatie over het rijden en wassen. 

Wat wordt er van u als ouder verwacht?
HC’03 verwacht van ouders dat zij een ondersteunende rol aannemen wat betreft het waarborgen van de 
sportieve sfeer, normen en waarden van de club. Een goede sfeer maak je namelijk niet alleen, maar dat doe 
je samen. Hieronder staan enkele regels toegelicht waarvan wij als club verwachten dat u hier als ouder op 
toeziet en uw kind ervan op de hoogte brengt.

Kleding/materialen

Zoals hierboven aangegeven is de wedstrijdkleding eigendom van de club. Hier dient dan ook zorgvuldig 
en fatsoenlijk mee te worden omgegaan. Dit geldt ook voor de andere materialen die de club beschikbaar 
stelt voor een wedstrijd en/of training.

Accommodatie

HC’03 doet haar uiterste best om de accommodatie verzorgd en schoon te houden. Wij verwachten van u 
als ouder dat u hier op toeziet. Wees zuinig op de materialen, kleedruimtes, kantine etc. Voorkom vernielin-
gen en laat de ruimten waar u gebruik van maakt schoon achter. Dit geldt natuurlijk ook bij uitwedstrijden 
voor de accommodaties van andere verenigingen.

Douchen

Het is voor de jeugdleden verplicht om na elke training en/of wedstrijd te douchen. Vanuit de visie van 
HC’03 is het gezamenlijk douchen onlosmakelijk verbonden met het optimaal bedrijven van de sport. De 
begeleiding zal erop toezien dat er gedoucht wordt, maar we vragen u als ouder hier ook op toe te zien. 
Geef uw kind niet alleen een handdoek en schone kleren mee, maar ook de verplichte badslippers. Dit onder 
andere ter voorkoming van voetschimmel. 



Op tijd komen

Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is voor trainingen, wedstrijden en/of vertrektijden voor een uit-
wedstrijd. Deze vertrektijden worden bekend gemaakt door de leiding van het team waarin uw kind speelt. 
Voor een training dient uw kind minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Zo heeft uw kind vol-
doende tijd om zich om te kleden.
Let erop dat uw kind ook bij vertrek naar een uitwedstrijd ruim voldoende op tijd aanwezig is. Is uw kind te 
laat, dan bepaalt de wedstrijdleiding of er nog langer gewacht wordt. Het is dan uw verantwoordelijkheid 
uw kind alsnog naar de wedstrijd te vervoeren. 

Afmelden training/wedstrijd

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind een keer verhinderd is voor een training en/of wedstrijd. Zorgt 
u als ouder ervoor dat uw kind op tijd is afgemeld. Voor de wedstrijd geldt hier een maximum van 3 dagen 
voor. Het kan namelijk voorkomen dat het team andere spelers moet vragen, omdat zij anders een tekort 
hebben. U benadeelt bij het te laat afmelden dus het team van uw kind, probeer dit als ouder te voorkomen.

Roken/alcoholgebruik

De accommodatie van HC’03 is een openbare ruimte. Dit betekent dat er in de kleedkamers en kantine niet 
gerookt mag worden. Verder vragen wij u als ouder niet te roken langs de zijlijn tijdens een wedstrijd. Spelers 
kunnen hier hinder van ondervinden. 
Alcoholgebruik is voor jeugdspelers onder de 18 jaar verboden. Daarnaast zal er op wedstrijddagen van de 
jeugd geen alcohol worden geschonken voor 16.00 uur.

Het gedrag van uw kind

HC’03 vindt het ontzettend belangrijk dat elk kind een leuke, sportieve en veilige sfeer ervaart. Zowel op en 
naast het veld, maar ook binnen en buiten de accommodatie. Dit houdt in dat de club in goed overleg met 
de betrokken partijen raddraaiers tot de orde zal roepen, vloekmisdragingen afkeurt en eventueel de straf-
fen van de KNVB aanvult. 
Wijs uw kind erop dat er van hem/haar sportief gedrag wordt verwacht. Niet alleen in het veld, maar ook 
zeker daarbuiten. Mocht u onsportief gedrag herkennen bij uw eigen kind en/of teamgenoten, dan mag u 
hier als ouder gerust wat van zeggen. Daarnaast hebben we hieronder enkele gedragsregels opgesteld waar 
uw kind zich aan dient te houden tijdens een wedstrijd. Wij verwachten als club dat u uw kind hiervan op 
de hoogte brengt.
•	 	Accepteer	de	beslissing	van	de	scheidsrechter/grensrechter	en	ga	niet	tegen	zijn	besluit	in.	Ook	al	

denk jij dat dit besluit onterecht is, fouten maken is menselijk.  Ga respectvol met de  wedstrijdleiding 
om.

•	 	Ga	respectvol	met	de	tegenstander	om,	doe	normaal	tegen	elkaar.	Daag	elkaar	niet	uit	en	negeer				
dreigementen, hoe moeilijk dit soms ook is. Mocht je hinder ondervinden, ga dan naar je trainer,    
maar los het niet zelf op. 

•	 	Het	pesten	van	teamgenoten	en/of	tegenstanders	is	ten	strengste	verboden.	De	(wedstrijd)leiding	
van je team zal hier ook maatregelen voor treffen.



•	 	Ga	respectvol	met	de	tegenstander	om.	Om	een	wedstrijd	te	kunnen	spelen,	is	een	tegenstander	
nodig. Bedank de tegenstander hiervoor na de wedstrijd en geef hem een hand als  dank voor zijn 
sportiviteit.

•	 	Spreek	tijdens	de	wedstrijd	Nederlands.	Vloeken	tijdens	een	wedstrijd	is	verboden.	Bovendien	kan	
de scheidsrechter hier een vrije trap voor geven. Houd je taalgebruik daarom netjes. Zet je eventuele 
frustratie om in snelheid, voetbaltrucs en doelpunten.

Uw gedrag als ouder

•	 	Het	maken	van	een	goede	sfeer	ligt	niet	alleen	in	de	handen	van	uw	kind	of	in	die	van	de	(wedstrijd)
leiding. We vragen dan ook aan u als ouder om een goede sfeer te creëren en die te waarborgen. 
HC’03 heeft daarvoor enkele gedragsregels opgesteld, waarvan wij verwachten dat u deze ook na-
leeft.

•	 	Tijdens,	voor	en	na	de	wedstrijd	komt	u	als	ouder	niet	in	de	kleedkamer.	Dit	is	het	gebied	van	het	
team en de teamleiding.

•	 	U	bent	als	ouder	een	ouder.	Coaches	zijn	coaches.	Accepteer	de	keuzes	van	de	coaches	en	ga	hier	
in het support ook in mee. Na afloop van een wedstrijd heeft u de mogelijkheid om respectvol uw 
mening te geven tegenover de coach.

•	 	Houd	tijdens	wedstrijden	en/of	trainingen	gepaste	afstand.	Tijdens	wedstrijden	enkel	langs	de	zijlijn,	
tijdens trainingen buiten het veld. Laat de teamleiders het team leiden, zij hebben die taak op zich 
genomen en deze ook gekregen. 

•	 	Respecteer	tijdens	de	wedstrijd	de	tegenstanders,	de	coaches,	de	officials	en	de	aanwezige	vrijwil-
ligers. Toon professionaliteit door deze personen niet in het openbaar af te blaffen. Iedereen doet zijn 
best en fouten maken is menselijk. Houd er rekening mee dat u het goede voorbeeld tegenover uw 
kind moet geven.

•	 	Houd	uw	emoties	onder	controle.	Mocht	u	het	niet	eens	zijn	met	een	bepaalde	beslissing	tel	dan	
eventueel eerst tot tien.

•	 	Toon	interesse	in	de	sport	van	uw	kind	en	support	waar	nodig	ook	richting	zelfstandigheid.	
•	 	Neem	uw	(organisatorische)	taken	als	ouder	serieus.	Het	team	ondervindt	grote	hinder	wanneer	u	

dit niet doet.

Regels met betrekking tot digitale media

De gedragsregels die hierboven zijn genoemd, linkt het bestuur van HC’03 door aan de digitale- en sociale 
media die betrekking hebben op het voetbal. Ook hier dient er respectvol met elkaar te worden omgegaan. 
Voor HC’03 geldt dat gedrag op digitale media gelijk staat aan het gedrag in levende lijve. Schelden, pesten, 
iemand in diskrediet of verlegenheid brengen, ongevraagd foto’s of video’s van mensen delen is ongewenst. 
Wanneer er bij bovenstaande een relatie met HC’03 te leggen is, zal het bestuur hier ook op aanspreken of 
sanctioneren.



4) Wat te doen als?

U meer vragen heeft
Mocht u bij het lezen van deze hand-out nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leiding van het 
team van uw kind. Mocht deze u niet verder kunnen helpen, of spreekt u liever iemand anders, dan kunt u 
altijd terecht bij de desbetreffende coördinator. U kunt hieronder zien, welke coördinator verantwoordelijk 
is voor het team waarin uw kind speelt. Contactgegevens zijn te vinden op 
www.hc-03.nl. 

U of uw kind een conflict heeft met de leiders/trainers van het team van uw kind
Ondanks ons streven naar een zo goed mogelijke sfeer en samenwerking, kan het natuurlijk voorkomen 
dat er tussen u en de leiding van het team van uw kind een conflict is ontstaan. In dat geval vragen wij u 
contact te zoeken met de coördinator. 
Mocht u er dan samen nog niet uitkomen of een vraag of klacht hebben die niet door de coördinator be-
handeld kan worden, dan kunt u altijd contact zoeken met de voorzitter van de jeugdcommissie (contact-
gegevens www.hc-03.nl). Die persoon zorgt dan voor verdere afhandeling en neemt uiteraard contact met 
u op. Geeft u altijd duidelijk aan om welk kind, welk team en om welke situatie het gaat. Daarnaast is het 
handig te vermelden met welke personen u al eerder contact heeft gezocht. Wij hopen als club uw klacht 
dan zo snel mogelijk op te kunnen lossen en alsnog te zorgen voor een goede sfeer.
 
U enthousiast bent over HC’03 en meer betrokkenheid wilt tonen
HC’03 draait dankzij de hulp en verantwoordelijkheid van vrijwilligers. Wij zijn als club trots op de mensen 
die voetbal voor oud, jong en zelfs de allerkleinsten mogelijk maken. Vindt u het leuk om eens een enkele 
keer een extra handje te helpen? Eens in de keuken van de voetbalclub te kijken? Wellicht regelmatig iets 
te gaan doen? Hand- en spandiensten te verrichten? Laat u dan niet weerhouden want HC’03 stelt deze 
initiatieven erg op prijs. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit doorgeven bij één van de coördinatoren.

U geen verdere vragen meer heeft
Mocht u geen verdere vragen meer hebben en uw kind is op de hoogte van de regels, dan wensen wij als 
HC’03 u een heel sportief, sfeervol en respectvol voetbaljaar toe.



Jeugdleider,
wat houdt dit in?



JEUGDLEIDER, WAT HOUDT DIT IN?

Allereerst onze complimenten voor uw vrijwillige bijdrage aan de club. HC’03 is een sportieve en leven-
dige club waarbij binding, betrokkenheid en vrijwilligheid een grote rol spelen. Een club waar plezier in het 
voetbal op de eerste plaats staat, maar waar prestaties, talent en ontwikkeling in de voetbalsport ook een 
plek krijgen. De club kent een breed voetbal- en evenementenaanbod voor de allerkleinsten, voor jong en 
voor oud.

Vanuit dit perspectief ontvangt u in deze korte hand-out de informatie die u als jeugdleider nodig heeft. 
Daarbij zal continu worden verwezen naar de website van de club, www.hc-03.nl, waar de meest actuele 
informatie, contactgegevens, wedstrijdprogramma’s etc. op te vinden zijn. Wij verwachten van u dat u 
deze hand-out zorgvuldig doorneemt en eventueel ook anderen wijst op de inhoud ervan.

Voor een goed en snel overzicht van alle informatie, treft u hieronder een korte indeling aan: 

1) Hoe is de jeugdorganisatie opgebouwd en bij wie kunt u terecht met vragen?
2) Waar moet u op letten als u jeugdleider bent?

 A. Organisatie (wedstrijd en training)
 B. Gedragsregels
 C.	Regels	met	betrekking	tot	digitale	media



1) Hoe is de jeugdorganisatie opgebouwd en bij wie kunt u terecht met vragen?

Als jeugdleider bent u verbonden met een bepaald team. U bent in principe zelf het eerste aanspreekpunt 
voor dit team en voor de ouders. Maar u kunt natuurlijk niet alles alleen en daarom ondersteunt de jeugd-
commissie u bij uw taken (contactgegevens zie www.hc-03.nl). 
De jeugdcommissie bestaat uit diverse personen maar voor u zijn voornamelijk de coördinatoren van de 
desbetreffende teams van belang. Zij zullen uw eerste aanspreekpunt zijn. Hieronder kunt u zien bij wie u 
waarvoor terecht kunt. 
Als er bijzonderheden zijn, vragen wij u contact te zoeken met een coördinator die vervolgens met uw 
vraag of verzoek aan de slag gaat. De jeugdcommissie heeft nauw contact met het dagelijkse bestuur 
waarmee de club hoopt voor iedere betrokkene een prettige en respectvolle sfeer te creëren. 

Vraag over?    Waar kunt u terecht?
Team, indeling, spelers,   Coördinator van uw team
randvoorwaarden, materiaal, etc
(Oefen-)wedstrijden   Wedstrijdsecretaris
Contactgegevens   Jeugdsecretaris/secretaris 
Overig     Voorzitter jeugdcommissie

2) Waar moet u op letten als u jeugdleider bent?

A. Organisatie 
U bent als jeugdleider de aangewezen persoon om de wedstrijden en trainingen van uw team in goede 
banen te leiden. Er wordt daarom van u verwacht dat u in principe altijd aanwezig bent. Mocht u onver-
hoopt een keer verhinderd zijn, regel dan zelf een invalleider of neem contact op met de desbetreffende 
coördinator. De jeugdcommissie heeft daarnaast enkele richtlijnen opgesteld waarin uw taken zo helder 
mogelijk worden weergegeven. Wij vragen u zich hier aan te houden.

Voor, tijdens en na de training:
•	 	U	bent	als	jeugdleider	de	persoon	die	het	team	verwelkomt	en	na	afloop	gedag	zegt.	U	bent	dus	

als eerste aanwezig en gaat als laatste naar huis. U zorgt er bij het verwelkomen voor dat uw team 
in de ingedeelde kleedkamer gaat zitten. U waarborgt hierbij dat deze netjes wordt  gehouden. 
Na afloop controleert u dit ook en trekt u eventueel de vloer nog even aan wanneer  alle  spelers 
vertrokken zijn.

•	 	U	zorgt	ervoor	dat	u	zelf	de	benodigde	materialen	voor	de	training	uit	het	ballenhok	haalt.	Spelers	
mogen nooit zonder toezicht in het ballenhok aanwezig zijn. Waarborg dit ook en ga respectvol  
met materialen om. Leg ze na het gebruik terug op de daarvoor bestemde plek. Ballen in de locker, 
hesjes aan de hangers, pionnen op de stapels etc. Mocht er iets aan uw materialen defect  zijn en/
of ontbreken, dan kunt u dit bij uw coördinator.

•	 	Mocht	u	tijdens	het	trainen	een	EHBO-koffer	of	brancard	nodig	hebben,	dan	kunt	u	deze		vinden	in	
de ontvangstruimte. Tevens is er een EHBO-koffer in de kantine aanwezig.

•	 	Probeer	als	jeugdleider	flexibel	te	zijn	met	de	weersomstandigheden.	Denk	aan	de	gezondheid	van	
uw spelers en ga niet koste wat kost de geplande training uitvoeren.

  Bij onweer en/of bliksem gaat u onmiddellijk met uw spelers naar binnen wanneer de bui te dicht 
bij komt.

•	 	Na	afloop	van	een	training	(en	of	wedstrijd)	wijst	u	uw	spelers	op	het	feit	dat	douchen	verplicht	is	
en dat het dragen van slippers tijdens het douchen eveneens verplicht is.



Voor, tijdens en na de wedstrijd:
•	 	Het	regelen	van	(oefen)wedstrijden	wordt	altijd	via	het	wedstrijdsecretariaat	van	de	jeugd	gedaan.			

Regel	niet	zelf	zomaar	(oefen)wedstrijden,	maar	doe	dit	altijd	in	overleg	met	het	wedstrijdsecreta-
riaat. Zij weten of het past in het veldschema, hebben de juist contacten etc. Tevens regelt u het 
verzetten van een wedstrijd of het aanvragen van een baaldag ook samen met het wedstrijdsecre-
tariaat.

•	 	U	zorgt	er	als	jeugdleider	voor	dat	u	de	spelers	én	ouders	tijdig	informeert	over	de	te	spelen	wed-
strijden (en/of trainingen). U zorgt bij uitwedstrijden voor voldoende vervoer. Het is handig om dit 
met een rijschema te regelen. En u informeert spelers en ouders wanneer de wedstrijd  (en/of trai-
ning) wordt afgelast.  Afgelastingen zijn te vinden via teletekstpagina 603, de website van  HC’03 en 
bij twijfel belt u altijd de ontvangende club.

•	 	U	ziet	er	bij	het	vervoer	van	en	naar	uitwedstrijden	op	toe	dat	ouders	zich	houden	aan	de	verkeers-
regels. Bovendien checkt u of de ouders in het bezit zijn van een inzittendenverzekering. Uiteraard 
geldt dit laatste ook voor u als jeugdleider.

•	 	Voor	de	wedstrijd	verwelkomt	u	de	tegenpartij,	in	de	rust	geeft	u	hen	koffie/thee	en	aan	het	einde	
bedankt u hen voor de wedstrijd. Daarnaast helpt u de tegenpartij even op weg door aan te geven 
op welk veld er gespeeld wordt, wie de scheidsrechter is, waar eventueel meisjes zich kunnen om-
kleden etc. 

•	 	U	regelt	voor	elke	thuiswedstrijd	een	scheids-	(en	eventueel	grens)rechter	wanneer	dit	niet	door	
de KNVB wordt gedaan. U verwelkomt deze persoon ook aan het begin van de wedstrijd en maakt 
hem/haar eventueel wegwijs. Voorzie de scheidsrechter van koffie/thee waar nodig en bedank 
hem of haar uiteraard voor de vrijwillige bijdrage.

•	 	Tijdens	de	wedstrijd	hanteert	u	de	gedragsregels,	zie	punt	B,	en	spreekt	u	spelers/ouders/andere				
betrokkenen aan wanneer zij zich hier niet aan houden. 

•	 	Na	afloop	van	de	wedstrijd	bedankt	u	de	tegenstander	voor	de	wedstrijd,	vult	samen	het	(digitale)	
wedstrijdformulier in en controleert u na het douchen ook hun kleedkamer. Laat zowel de kleedka-
mer van de tegenstander als uw eigen kleedkamer netjes achter.

•	 	Mocht	u	tijdens	de	wedstrijd	gebruik	moeten	maken	van	een	EHBO-koffer	en/of	brancard,	dan	zijn	
deze te vinden in de ontvangstruimte van de kleedaccommodatie en eventueel in de kantine. 

Enkele richtlijnen wat betreft spelers:
•	 	Elke	speler	heeft	recht	om	te	voetballen.	Doseer	daarom	als	jeugdleider	goed	in	uw	wisselbeleid.	

Elke speler moet aan zijn speeltijd komen. In uitzonderingen mag u gebruik maken van de disci-
plinaire maatregel waarbij u rekening houdt met het niet afmelden, wangedrag, slechte inzet etc. 
Maak hier echter geen gewoonte van. Bij HC’03 moet elke speler evenveel kansen krijgen.

•	 	Mocht	het	een	keer	voorkomen	dat	u	een	spelerstekort	heeft,	dan	kunt	u	bij	lager	liggende	elf-
tallen vragen of enkele spelers met u mee zouden willen gaan. U neemt dan contact op met de 
desbetreffende jeugdleider die uiteindelijk beslist. Mochten er zich hierbij (tijdelijke) onoplosbare 
problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen met uw coördinator.

•	 	Geef	ernstige	blessures	door	aan	uw	coördinator	en	wijs	de	speler	erop	dat	de	verzorging	–	die		
beschikbaar	is	voor	de	gehele	club	–	aanwezig	is	op	dinsdag-	en	donderdagavond.



B. Gedragsregels
Als jeugdleider bent u niet alleen verantwoordelijk voor de organisatorische kant van het voetbal, maar 
tevens bent u de bewaker van een sportieve, respectvolle en betrokken sfeer. Om dit te kunnen doen, zijn 
er enkele gedragsregels opgesteld. Wij gaan er als club vanuit dat u deze goed doorneemt en u zich hier in 
volle overtuiging aan houdt. Daarnaast verwachten wij dat u de spelers, ouders en/of andere betrokkenen 
eventueel op hun misgedrag aanspreekt.
•	 	Accepteer	de	beslissing	van	de	scheidsrechter/grensrechter	en	ga	niet	tegen	zijn	besluit	in.	Ook	al		

denkt u dat dit besluit onterecht is, fouten maken is menselijk. Ga respectvol met de wedstrijdlei-
ding om.

•	 	Ga	respectvol	met	de	tegenstander	om.	Om	een	wedstrijd	te	kunnen	spelen,	is	een	tegenstander	
nodig. Bedank de tegenstander hiervoor na de wedstrijd en geef hem een hand als dank voor zijn 
sportiviteit.

•	 	Denk	aan	uw	taalgebruik.	Vloeken	tijdens	een	wedstrijd	is	verboden,	óók	langs	de	zijlijn.	Wees	er	
van bewust dat u als jeugdleider het goede voorbeeld moet geven. Houd uw eventuele frustraties 
voor u.

•	 	Ga	respectvol	met	uw	spelers	om,	coach	positief,	complimenteer	spelers	wanneer	het	goed	gaat				
en waarborg een goede sfeer binnen én buiten het veld.

•	 	Respecteer	tijdens	de	wedstrijd	de	tegenstanders,	de	coaches,	de	officials	en	de	aanwezige	vrijwil-
ligers. Toon professionaliteit door deze personen niet in het openbaar af te blaffen. Iedereen doet 
zijn best en fouten maken is menselijk. 

•	 	Houd	uw	emoties	onder	controle.	Mocht	u	het	niet	eens	zijn	met	een	bepaalde	beslissing,	tel	dan		
eventueel eerst tot tien.

Hieronder zijn ook nog de gedragsregels voor de spelers zelf en de ouders weergegeven. Verdiep u hierin 
zodat u hen waar nodig erop kunt wijzen deze na te streven. Zo blijft het voor iedereen leuk.

Gedragsregels spelers
•	 	Accepteer	de	beslissing	van	de	scheidsrechter/grensrechter	en	ga	niet	tegen	zijn	besluit	in.	Ook	al		

denk jij dat dit besluit onterecht is, fouten maken is menselijk. Ga respectvol met de wedstrijdlei-
ding om.

•	 	Ga	respectvol	met	de	tegenstander	om,	doe	normaal	tegen	elkaar.	Daag	elkaar	niet	uit	en	negeer				
dreigementen, hoe moeilijk dit soms ook is. Mocht je hinder ondervinden, ga dan naar je trainer,    
maar los het niet zelf op. 

•	 	Het	pesten	van	teamgenoten	en/of	tegenstanders	is	ten	strengste	verboden.	De	(wedstrijd)	leiding	
van je team zal hier ook maatregelen voor treffen.

•	 	Om	een	wedstrijd	te	kunnen	spelen,	is	een	tegenstander	nodig.	Bedank	de	tegenstander	hiervoor			
na de wedstrijd en geef hem een hand als dank voor zijn sportiviteit.

•	 	Spreek	tijdens	de	wedstrijd	Nederlands.	Vloeken	tijdens	een	wedstrijd	is	verboden.	Bovendien	kan	
de scheidsrechter hier een vrije trap voor geven. Houd je taalgebruik daarom netjes. Zet je eventu-
ele frustratie om in snelheid, voetbaltrucs en doelpunten.



Gedragsregels ouders
•	 	Tijdens,	voor	en	na	de	wedstrijd	komt	u	als	ouder	niet	in	de	kleedkamer.	Dit	is	het	gebied	van	het				

team en de teamleiding.
•	 	U	bent	als	ouder	een	ouder.	Coaches	zijn	coaches.	Accepteer	de	keuzes	van	de	coaches	en	ga	hier				

in het support ook in mee. Na afloop van een wedstrijd heeft u de mogelijkheid om respectvol uw 
mening te geven tegenover de coach.

•	 	Houd	tijdens	wedstrijden	en/of	trainingen	gepaste	afstand.	Sta	tijdens	wedstrijden	enkel	langs	de		
zijlijn en tijdens trainingen buiten het veld. Laat de teamleiders het team leiden, zij hebben die taak   
op zich genomen en deze ook gekregen. 

•	 	Respecteer	tijdens	de	wedstrijd	de	tegenstanders,	de	coaches,	de	officials	en	de	aanwezige	vrijwil-
ligers. Toon professionaliteit door deze personen niet in het openbaar af te blaffen. Iedereen doet 
zijn best en fouten maken is menselijk. Houd er rekening mee dat u het goede voorbeeld tegen-
over uw kind moet geven.

•	 	Houd	uw	emoties	onder	controle.	Mocht	u	het	niet	eens	zijn	met	een	bepaalde	beslissing,	tel	dan		
eventueel eerst tot tien.

•	 Toon	interesse	in	de	sport	van	uw	kind	en	support	waar	nodig,	ook	richting	zelfstandigheid.	
•	 	Neem	uw	(organisatorische)	taken	als	ouder	serieus.	Het	team	ondervindt	grote	hinder	wanneer	u		

dit niet doet.

C.	Regels	met	betrekking	tot	digitale	media
De gedragsregels die hierboven zijn genoemd, linkt het bestuur van HC’03 door aan de digitale- en sociale 
media die betrekking hebben op het voetbal. Ook hier dient er respectvol met elkaar te worden omge-
gaan. Voor HC’03 geldt dat gedrag op digitale media gelijk staat aan het gedrag in levende lijve. Schelden, 
pesten, iemand in diskrediet of verlegenheid brengen, ongevraagd foto’s of video’s van mensen delen is 
ongewenst. Wanneer er bij bovenstaande een relatie met HC’03 te leggen is, zal het bestuur hier ook op 
aanspreken of sanctioneren

Mocht u nog meer vragen hebben, kijk dan eens op www.hc-03.nl of neem contact op met de desbetref-
fende coördinator. 



SANCTIEBELEID HC’03

Waarom een sanctiebeleid?

In onze gedragscode staat wat we verwachten van onze leden om de vereniging te zijn waar we bij willen horen 
en waar we trots op zijn. Meestal gaat dat prima, maar soms gaat het ook fout. Ernstig fout. In dat geval moeten 
we als vereniging ook onze verantwoordelijkheid nemen en sancties toepassen. 
Ook de KNVB heeft inmiddels een stevig beleid ontwikkeld om excessen/calamiteiten in en rond de voetbalvelden 
in te dammen. Die sancties zijn gericht op spelers, maar ook tegen verenigingen die zich misdragen. 
De straffen die de KNVB oplegt zijn niet mis. In het ergste geval kan de KNVB een club royeren.
Het bestuur van HC’03 neemt in deze dan ook haar verantwoordelijkheid en formuleert een sanctiebeleid. Dit is 
opgesteld in overleg met de seniorencommissie en de jeugdcommissie. De kern van dit beleid is dat er consequent 
opgetreden wordt tegen leden, ouders en niet-leden verbonden aan de vereniging die door hun gedrag de goede 
naam van HC’03 schade toebrengen. Sancties zijn ook van toepassing op bezoekers van ons sportpark die door 
hun gedrag ingaan tegen onze gedragscode of bijdragen aan een onveilige situatie. In dit laatste geval variëren 
de sancties van verwijdering van ons sportpark tot aangifte bij de politie. De sancties binnen de eigen vereniging 
worden hieronder nader uitgewerkt.

 



Algemene richtlijnen

1.  Het bestuur verlangt van leden van HC’03 dat ze elkaar tijdig corrigeren wanneer zaken dreigen 
mis te gaan. Van leden wordt verwacht dat ze elkaar wijzen op de consequenties van hun verkeer-
de gedrag.

2.  Leiders melden excessen bij het bestuur. Daarnaast kan ieder lid misstanden melden aan het 
bestuur. Daarnaast wordt aan de hand van de ingevulde wedstrijd formulieren door het bestuur 
bekeken welk lid een vergrijp heeft begaan.

3.  Binnen 4 dagen na het begaan van het vergrijp kan het betrokken lid (lees ook: leden, idem hieron-
der) een gesprek aanvragen met het bestuur om de situatie toe te lichten.  Het initiatief hiertoe ligt 
bij de betrokkene. De trainer, leider of aanvoerder kan eveneens een toelichting geven.

4.  Sancties kunnen worden opgelegd zonder dat de feiten formeel zijn geconstateerd door de 
scheidsrechter. 

5.  Het bestuur bepaalt of er een sanctie wordt opgelegd en wat de strafmaat is. Het bestuur handelt 
hierbij op grond van de feiten en op grond van overtuiging. 

6.  De opgelegde sanctie wordt zowel mondeling als schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid. 

7.  De opgelegde sanctie gaat met onmiddellijke ingang in.

8.  Tegen de sanctie is geen beroep mogelijk. Alleen wanneer een royement is uitgesproken kan de 
betrokkene volgens artikel 6, punt 5a van de statuten van  HC’03 binnen één maand na ontvangst 
van de schriftelijke kennisgeving in beroep gaan bij het bestuur.



Het plegen van een (zeer) ernstig feit
Hieronder wordt o.a. verstaan:

•	 	Het	beledigen,	discrimineren,	bedreigen,	spugen	van	de	scheidsrechter	en/of	de	assistent-
scheidsrechter leidt tot een schorsing van minimaal twee en maximaal tien bindende* wedstrijden.

•	 	Het	moedwillig	trappen,	slaan,	raken	van	de	scheidsrechter	en	de	assistent-scheidsrechter	leidt	
tot een schorsing van zes maanden van alle verenigingsactiviteiten. Bij herhaling volgt een 
onmiddellijk royement.

•	 	Het	beledigen,	discrimineren,	bedreigen,	spuwen	van	een	tegenspeler,	de	begeleiding	van	de	
tegenstander en of het publiek leidt tot een schorsing van minimaal twee en maximaal tien 
bindende* wedstrijden of een alternatieve straf.

•	 	Het	moedwillig	trappen,	slaan,	raken	de	tegenstander	leidt	tot	een	schorsing	van	minimaal	twee	
en maximaal tien bindende* wedstrijden. Bij herhaling volgt een schorsing van zes maanden. Bij 
een derde herhaling volgt royement.

•	 	Het	beledigen,	discrimineren,	bedreigen,	spuwen	van	een	medespeler	en/of	de	leiding	leidt	tot	
een ontzegging van deelname aan minimaal twee en maximaal tien trainingen (i.o.m. de trainers) 
of een alternatieve straf.

•	 	Het	moedwillig	trappen,	slaan,	raken	van	een	medespeler	en/of	de	leiding	leidt	tot	een	schorsing	
van maximaal 5 bindende* wedstrijden en ontzegging van minimaal 2 en maximaal tien trainingen   
(i.o.m. de trainers).

•	 	Het	plegen	van	vernielingen	aan	eigendommen	van	de	vereniging	(inclusief	de	club-
accommodatie) of eigendommen/accommodatie van de tegenpartij leidt tot een schorsing van 
zes maanden of een alternatieve straf (ter beoordeling van het bestuur aan de hand van de aard 
en de ernst van het vergrijp) en onmiddellijke betaling van de kosten. Bij herhaling kan royement 
volgen.

•	 	Als	bijkomende	straf	kan	een	verbod	tot	het	betreden	van	de	accommodatie	worden	opgelegd.

•	 	De	kosten	–	in	rekening	gebracht	door	de	KNVB	–	voor	de	onder	a	en	b	genoemde	feiten	moeten	
door het betrokken lid zelf worden betaald.

•	 	De	kosten	–	in	rekening	gebracht	door	het	bestuur	–	van	de	onder	a	t/m	f	genoemde	feiten	
worden in rekening gebracht aan de ouders/verzorgers van een jeugdlid en aan een senioren lid.

•	 Tot	bindende	wedstrijden	worden	gerekend	competitie-	en	bekerwedstrijden.



Overig ernstig verwijtbaar gedrag
Hieronder wordt verstaan:

a.  Het plegen van diefstal in en rond de accommodatie of in en rond de clubaccommodatie van de 
tegenstander leidt tot onmiddellijk royement.

b.  Het op de clubaccommodaties gebruiken en/of aanbieden van softdrugs (lijst II Opiumwet), leidt 
tot een waarschuwing en tot een schorsing van drie maanden bij een tweede constatering.

 Bij herhaling volgt royement.

c.  Het tijdens activiteiten van of namens HC’03 beschikken over, gebruiken en/of aanbieden van 
harddrugs (lijst I Opiumwet), leidt tot een schorsing van zes maanden van verenigingsactiviteiten. 
Bij herhaling volgt royement.

d.  Het op de clubaccommodatie beschikken over- en gebruiken van alcoholische dranken, niet 
uitgegeven door de medewerkers van ’t Hessenhuus, leidt tot een waarschuwing en tot een 
schorsing van drie maanden bij een tweede constatering. Bij herhaling volgt royement.

Consequenties voor betrokkene van sancties in geval van overschrijving
Als een betrokken lid geconfronteerd is met de opgelegde sancties en hierop besluit overschrijving aan te 
vragen naar een andere vereniging, dan zal het bestuur van HC’03 het bestuur van deze nieuwe vereniging 
inlichten over het gedrag van betrokken lid.

Royementsbepaling
De bij de sancties genoemde royementsmaatregel kent de volgende procedure. Nadat geconstateerd 
is dat betrokkene bij herhaling een ernstig feit heeft gepleegd, ontvangt betrokkene van het bestuur 
een royementsbrief. Hierin wordt aangegeven dat het bestuur overweegt betrokkene te royeren (het 
schrappen van de ledenlijst). Het betrokken lid mag tegen deze maatregel in beroep gaan binnen één 
maand na dagtekening van dit schrijven. Betrokkene is disciplinair gestraft (niet trainen en spelen) tot 
aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering met een maximale duur van één jaar. De Algemene 
Ledenvergadering beslist over het uiteindelijk royement.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van HC’03
dd 26 november 2016. 


