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NORMEN EN WAARDEN V.V. ANJUM 
Naast solidariteit zijn normen en waarden verankerd bij V.V. Anjum. Om normen en waarden 
te waarborgen heeft V.V. Anjum gedragsregels opgesteld. Het overtreden van deze regels 
kan gevolgen hebben voor spelers, ouders en/of begeleiders.  

GEDRAGSREGELS PUPILLEN 
• Komen gemaakte afspraken na 
• Zijn verplicht te douchen na een wedstrijd   
• Tonen respect voor elkaar, medespelers, tegenstander, (assistent-) scheidsrechter, 

coaches en publiek, accepteren beslissingen van de (assistent-) scheidsrechter  
• Dragen correcte en verzorgde wedstrijdkleding conform de voorschriften van de 

vereniging 
• Zijn verplicht te trainen, bij verhindering altijd afmelden 
• Gaan zorgzaam om met materialen en kleding  
• Gedragen zich sportief binnen en buiten het veld 
• Laten kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en kantine netjes achter 
• Zetten fietsen en tassen op de juiste plaats.  
• Luisteren naar trainers, leiders en vrijwilligers 
• Pesten, schelden, vechten of discrimineren niet 
• Vernielen niets en blijven van andermans spullen af; bij diefstal volgt automatisch 

royement als lid 
• Tonen discipline, kennen en tonen verantwoordelijkheidsgevoel  
• Weten welk doel de wedstrijd heeft: 'winnen….., maar niet ten koste van alles' 

GEDRAGSREGELS JUNIOREN/SENIOREN 
- (gelijk aan pupillen met volgende aanvullingen) 

• Zetten fietsen, scooters, auto’s en tassen op de afgesproken plaats  
• Mogen beneden de 18 jaar geen alcohol nuttigen  
• Roken niet in gebouwen op het sportterrein  
• Gebruiken geen verdovende middelen in en om het sportterrein 
• Betalen zelf hun boetes n.a.v. gele of rode kaarten  
• Spreken anderen aan die zich niet aan de regels houden  
• Zetten zich ook buiten het eigen elftal in voor de vereniging en ondersteunen de 

vereniging  

GEDRAGSREGELS OUDERS 
• Komen gemaakte afspraken na  
• Zijn een voorbeeld, in woord en gebaar, voor de kinderen en maken ze bewust van de 

gedragsregels  
• Respecteren beslissingen van de (assistent-) scheidsrechter en bemoeien zich niet met 

het werk van de trainer/leider tijdens de wedstrijd  
• Stimuleren hun kind(eren) om aan verenigingsactiviteiten deel te nemen  
• Assisteren bij het opruimen van de doelen, ballen, etc. wanneer de leider hierom vraagt  
• Bieden ondersteuning bij het fluiten van een wedstrijd (pupillen) wanneer de leiding 

(leider of scheidsrechtercoördinator) hierom vraagt  
• Zorgen ervoor dat de kinderen netjes omgaan met de door de vereniging verstrekte 

materialen zoals kleding, ballen en tassen  
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• Zorgen ervoor dat de kinderen de door de vereniging verstrekte materialen niet buiten de 
wedstrijden om gebruiken  

• Doen mee aan rij- en wasschema’s; de verantwoordelijkheid voor het vervoer naar 
uitwedstrijden ligt bij de ouders en niet bij de vereniging 

• In de auto wordt niet gerookt 
• Hebben discipline en verantwoordelijkheidsgevoel en handelen hiernaar 
• Zorgen ervoor dat hun kind(eren) op tijd aanwezig is/zijn voor trainingen en wedstrijden 
• Komen alleen tot en met de JO11-jeugd in de box 
 
GEDRAGSREGELS BEGELEIDERS 

- (gedragsregels voor begeleiders die NOC/NSF samen met alle sportbonden en 
de daarbij behorende sportverenigingen heeft opgesteld en die door V.V. 
Anjum worden onderschreven) 

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 
veilig voelt.  

• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in 
zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan 
nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.  

• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter.  

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter 
tot zestien jaar, zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 
misbruik.  

• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of 
de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van 
aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken 
van geslachtsdelen, billen en borsten.  

• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  
• De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd, en met 

respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 
kleedkamer of de hotelkamer.  

• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts) 
misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de 
belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze 
personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.  

• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële 
beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de 
gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.  

• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen 
die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is 
met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.  

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.  

 


