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1. Doelstelling 
De jeugdcommissie van de voetbalvereniging Berkhout heeft zich ten doel gesteld dat onze 
jeugdleden met plezier kunnen voetballen.  
Respect voor elkaar, sportiviteit en fair-play zijn hierbij belangrijke kernpunten, waarbij ons 
uitgangspunt altijd zal zijn “Wat kunnen wij doen om het voetbal leuk te houden?”   
Om een goede samenwerking tussen spelers, begeleiders, trainers, commissieleden, 
scheidsrechters, overige vrijwilligers en ouders te kunnen waarborgen hebben wij de 
onderstaande gedragsregels opgesteld.  
 
2. Algemene gedragscode 

• Zonder onze vrijwilligers heeft de vereniging geen bestaansrecht, toon waardering 
voor hun inzet en toon begrip als eens iets niet helemaal goed gaat. 

• Alle leden en ouders van jeugdleden worden ingeroosterd voor vrijwilligerstaken en 
worden geacht deze taken ook uit te voeren. 

• Tijdens het uitvoeren van een vrijwilligerstaak treedt u op als vertegenwoordiger van 
de vereniging, handel daar ook naar. 

• Ieder lid van de vereniging is aansprakelijk voor een door hem/haar aangerichte 
schade aan de eigendommen van de vereniging dan wel aan privé eigendommen van 
derden. 

• Bij diefstal en/of vandalisme zal aangifte gedaan worden bij de politie. 
• Onbehoorlijk taalgebruik, schelden, vloeken, discriminatie, pesten, verbaal- en fysiek 

geweld en ongewenste intimiteiten wordt niet getolereerd. 
• Wees een goede gastheer/-vrouw voor bezoekers aan ons sportcomplex, zorg ervoor 

dat onze tegenstanders, scheidsrechters en publiek zich welkom voelen bij ons. 
• Om eventuele problemen binnen de club of tussen personen te bespreken is e-mail een 

minder geschikt medium, probeer dit altijd middels een persoonlijk gesprek op te 
lossen en plan dit gesprek op een goed moment, zodat beide partijen tijd voor elkaar 
hebben. 

 
3. Gedragsregels op het sportcomplex 

• Parkeer uw auto op de parkeerplaats en zet uw fiets in de daarvoor bestemde rekken. 
• Op wedstrijddagen fietsen alleen in de rekken bij de ingang van het sportcomplex. 
• In ons gehele clubgebouw geldt een rookverbod (ook in de kantine en kleedkamer) 
• Tijdens jeugdactiviteiten wordt geen alcohol geschonken. 
• Glaswerk niet meenemen naar het speelveld en/of kleedkamer. 
• De kantine niet betreden op voetbalschoenen met noppen. 
• Voetbalschoenen schoonmaken bij de daarvoor bestemde borstels, klop geen 

schoenen uit op muren van ons clubgebouw. 
• Iedereen ruimt zijn eigen rommel op, dus afval in de daarvoor bestemde bakken en 

glaswerk terug op de bar. 
• Publiek blijft altijd achter de hekken en bij E-F pupillen (halve velden) ook niet op de 

middenlijn staan, dit is bijzonder vervelend voor de spelers/sters als er gelijktijdig 2 
wedstrijden naast elkaar gespeeld worden. 

• Elk team zorgt ervoor dat zijn kleedkamer na training of wedstrijd schoon en 
geveegd is. 

• Gebruik de accommodatie en materialen van de club zoals u thuis ook met uw 
persoonlijke eigendommen omgaat. 
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4. Kleding 

• Sponsorkleding wordt uitsluitend bij wedstrijden gedragen, niet tijdens trainingen. 
• Zorg ervoor dat de wedstrijdkleding schoon en netjes is voor gebruik. 
• Draag het shirt in de broek en de kousen opgehesen. 
• Scheenbeschermers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden. 
• Jeugdspelers dragen geen voetbalschoenen met schroefnoppen. 
• Oorbellen, ringen, kettingen, armbanden, horloge’s, etc. worden niet gedragen tijdens 

trainingen en wedstrijden. 
• GSM toestellen horen uiteraard ook niet op het speelveld thuis. 

 
5. Trainingen 

• Wees op tijd aanwezig voor een training. (min. 10 voor aanvang) 
• Als je verhinderd bent, vooraf persoonlijk afmelden bij de trainer. 
• Na het trainen is douchen verplicht vanaf de D-junioren. 
• Na afloop van een training ruimt ieder team de gebruikte materialen samen op. 
• Het materiaalhok is alleen toegankelijk voor trainers, niet voor spelers. 
• Elk team is verantwoordelijk voor de gebruikte ballen. Als een bal de sloot in gaat 

wordt die bal uiteraard door het team eruit gehaald. 
• Na afloop van een training de gebruikte kleedkamer schoon en geveegd achterlaten. 
• Vanaf oktober in trainingspak met lange broek trainen e.e.a. afhankelijk van de 

temperatuur.  
• De trainer is verantwoordelijk voor alle zaken die met de training te maken hebben.  

 
6. Wedstrijden 

• Wees op tijd aanwezig voor een wedstrijd. (elk team maakt hierover duidelijke 
afspraken met de begeleider en/of trainer) 

• Als je verhinderd bent, vooraf persoonlijk afmelden bij de begeleider en/of trainer. 
• Na een wedstrijd is douchen verplicht vanaf de D-junioren. 
• Ouders van F-pupillen mogen mee de kleedkamer in om te helpen met omkleden. 
• Accepteer beslissingen van de scheidsrechter, ook als die onjuist zijn. 
• Na afloop handen schudden met de tegenstander en de scheidsrechter.  
• Toon respect voor de tegenstanders bij het nemen van de strafschoppen na een 

wedstrijd van F en E pupillen. 
• Na afloop van een wedstrijd de gebruikte kleedkamer schoon en geveegd achterlaten. 
• De begeleider en/of trainer is verantwoordelijk voor alle zaken die met de wedstrijd 

te maken hebben. 
 
7. Ouders en supporters 

• Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee met uw zoon of dochter.  
• Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.  
• Laat het coachen over aan de trainer en/of begeleider.  
• Gebruik geen tactische kreten bij de jongste jeugd, ze hebben het al moeilijk genoeg met 

de bal, met zichzelf en met de tegenstander.  
• Blijf altijd positief, ook na verlies en word zeker niet boos; de volgende keer beter.  
• De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn/haar beslissingen.  
• Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren (m.n. jongste jeugd).  
• Als uw kind talent heeft wordt het heus wel opgemerkt. 
• Winnen en verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal, leer uw kind daarmee omgaan. 
• Op toerbeurt bent u beschikbaar voor het vervoer van de kinderen naar uitwedstrijden. 
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• Verzorgen van de was op toerbuurt bij gesponsorde teams. 
• Help uw kind bij het maken van een wedstrijdverslag (ca. 2-3 maal per seizoen). 
• Zorg dat er tijdig afbericht wordt gegeven bij verhindering voor trainingen of 

wedstrijden en doe dat rechtstreeks bij de daarvoor verantwoordelijke personen. 
(begeleider of trainer) 

• Rook niet en drink geen alcohol tijdens de sportbeoefening van uw zoon of dochter. 
• Indien er meningverschillen zijn met de begeleider of trainer, bespreek dat dan met hem 

of haar, doe dit echter niet tijdens wedstrijden of trainingen, maar maak een afspraak 
om dit op een beter geschikt moment te bespreken. 

• Als u echt wat extra’s wilt betekenen voor de club, meldt u dan aan bij de 
jeugdcommissie, enthousiaste vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. 

 
8. Trainer 
• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team. 
• Toont respect voor spelers, begeleiders, verzorgers, ouders, tegenstanders,  

scheidsrechters en assistent scheidsrechters. 
• Rookt niet tijdens de training en wedstrijden die hij/zij coacht. 
• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen en velden en zorgt ervoor dat het 

gebruikte veld na afloop van de training weer leeg is en de materialen op de juiste plaats 
zijn opgeruimd. 

• Let er op dat de jeugdspelers na afloop van een training de kleedkamer schoon en 
geveegd achterlaten. 

• Zorgt ervoor dat bij afgelasting van een training de jeugdspelers tijdig worden 
geïnformeerd. 

• Ziet er op toe dat jeugdspelers een juiste uitrusting hebben, dwz. juist schoeisel, altijd 
scheenbeschermers, geen sponsorkleding tijdens training en warme kleding / trainingspak 
zodra de temperatuur dit vereist. 

• Assisteert bij de selectieprocedure van jeugdspelers in combinatie met begeleiders en 
jeugdcommissie. 

• Geeft training volgens het technische beleid dat door de jeugdcommissie is vastgesteld. 
• Is bereid tot het volgen van voetbal gerichte cursussen, zoals pupillentrainer of 

juniorentrainer, of een kortere deelopleiding (F-pupillen / E-pupillen / D-pupillen) 
• Bezoekt de trainers/begeleidersbijeenkomsten van de jeugdcommissie. (ca. 2 per jaar) 
• Doet evt. in overleg met de begeleiders van een team de wedstrijdcoaching. 
• Onderhoud contacten met zijn/haar teambegeleiders en jeugdcommissie. 
• Is verantwoordelijk voor alles wat zich tijdens of rond zijn/haar training afspeelt. 
 
9. Begeleider 
• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team. 
• Toont respect voor spelers, trainers, verzorgers, ouders, tegenstanders,  

scheidsrechters en assistent scheidsrechters. 
• Rookt niet tijdens de wedstrijden. 
• Ontvangt bij thuiswedstrijden de (leiders van) tegenpartij en de scheidsrechter. 
• Verzorgt in overleg met de trainers de opstelling en coaching van het team tijdens 

wedstrijden. 
• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal zoals ballen, sponsorkleding en 

waterzak. 
• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis. 
• Handelt volgens het informatiebulletin jeugdbegeleider zoals vermeld op onze clubsite: 

www.vvberkhout.nl  
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• Ziet toe op het gedrag van de jeugdspelers binnen en buiten het speelveld. 
• Geeft jeugdspelers aandacht bij verjaardagen, langdurige blessures en overige niet- 

voetbalzaken.  
• Onderhoud contacten met de jeugdspelers en hun ouders, alsmede met de trainers en 

jeugdcommissie. 
• Assisteert bij de selectieprocedure van jeugdspelers in combinatie met trainers en 

jeugdcommissie. 
• Bezoekt de trainers/begeleidersbijeenkomsten van de jeugdcommissie. (ca. 2 per jaar) 
• Is verantwoordelijk voor alles wat zich tijdens of rond een wedstrijd van zijn/haar team 

afspeelt. 
 
10. Procedure en sancties 
Als jeugdcommissie zijn wij van mening dat de bovenstaande gedragsregels zo vanzelfsprekend 
zijn dat overtreding hiervan niet zou mogen plaatsvinden.  
Helaas moeten wij vaststellen dat dit in de praktijk niet altijd het geval is.  
Wat betreft de handhaving geldt dat ieder lid een ander lid op zijn/haar ongewenste gedrag aan 
kan spreken, waarbij bovenstaande gedragsregels als norm gelden.   
Indien dit niet tot de gewenste gedragsverandering leidt, kan een sanctie opgelegd worden, deze 
sanctie’s kunnen opgelegd worden door: 
 
De Begeleider 
Kan zelfstandig een sanctie opleggen aan een onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende 
jeugdspeler, wanneer die een lichte overtreding begaat tijdens of rond een wedstrijd. 
Deze sanctie’s kunnen zijn: 1.) Vermaning / Waarschuwing. 
    2.) Extra wisselbeurt tijdens de wedstrijd. 
    3.) Uitsluiting voor de rest van de wedstrijd. 
    4.) Uitsluiting / Schorsing voor maximaal 1 wedstrijd. 
De Trainer 
Kan zelfstandig een sanctie opleggen aan een onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende 
jeugdspeler, wanneer die een lichte overtreding begaat tijdens of rond een training. 
Deze sanctie’s  kunnen zijn:  1.) Vermaning / Waarschuwing. 
    2.) Tijdelijk individueel trainen buiten de groep. 
    3.) Uitsluiting voor de rest van de training. 
    4.) Uitsluiting / Schorsing voor maximaal 2 trainingen. 
Indien de begeleider en trainer het met elkaar eens zijn, kan een jeugdspeler door hen 
gezamenlijk maximaal 2 trainingen + 1 wedstrijd worden uitgesloten / geschorst. 
 
De Jeugdcommissie 
Kan in overleg met de begeleider en/of trainer zelfstandig een sanctie opleggen aan een 
jeugdspeler, wanneer die een zwaardere overtreding begaat. 
Deze sanctie’s kunnen zijn: 1.) Uitsluiting / schorsing voor maximaal 4 trainingen 
    2.) Uitsluiting / schorsing voor maximaal 2 wedstrijden 
    3.) Opleggen van een taakstraf. 
 
Jeugdspelers waarvan één van de ouders een functie hebben als begeleider, trainer of 
jeugdcommissielid,  zullen bij overtredingen niet door hun eigen ouder een sanctie opgelegd 
krijgen, maar door een andere functionaris die het meest direct betrokken is bij deze 
jeugdspeler / het betreffende team. 
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Het Hoofdbestuur 
Zeer zware overtredingen zullen worden beoordeeld door het hoofdbestuur, die ook de 
bijbehorende sanctie zal bepalen, in het meest zware geval kan dit resulteren in een royement 
door de vereniging.  
 
De KNVB 
Alle sanctie’s die opgelegd worden door de KNVB aan jeugdspelers en/of jeugdteams zullen door 
de voetbalvereniging Berkhout worden overgenomen. 


