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Onze mensen 

Onze clubscheidsrechters: 

Leiden de wedstrijden volgens de reglementen van de KNVB. 

Hanteren een fair en onpartijdig optreden. 

Hebben de opleiding tot (club)scheidsrechter gevolgd. 

Elk bestuurslid steunt scheidsrechters en assistenten bij ongeregeldheden. 

De wedstrijdcoördinator en bestuursdienst: 

Vervangt, indien van toepassing, bij thuiswedstrijden het bestuur van de vereniging. 

Ontvangt de scheidsrechters en begeleiders van bezoekende teams. 

Zorgt voor het invullen van de wedstrijdformulieren en de uitslagen. 

Geeft zo snel mogelijk afgelastingen door. 

Heeft toegang tot hulpmiddelen en neemt zonodig contact op met dienstdoende huisarts of 

hulppost. 

Vraagt in overleg met de veiligheidscoördinator of ander bestuurslid om politiebijstand bij dreigende 

ongeregeldheden. 

Adviseert de scheidsrechter bij te nemen maatregelen bij (dreigende) ongeregeldheden.  

Mag, nog tijdens de wedstrijden, maatregelen treffen om onsportief gedrag, in overleg met trainers 

en leiding, te stoppen. 

Trainer, begeleiding of toeschouwers rapporteren aan de wedstrijdcoördinator de voorvallen en/of 

ernstige onsportieve handelingen die zich op of rond het veld hebben afgespeeld en welke niet met 

kaarten zijn bestraft. De wedstrijdcoördinator rapporteert dit aan het bestuur. 

Onze vrijwilligers: 

Zij zijn onmisbaar voor de vereniging. Zij zorgen voor het dagelijkse onderhoud van onze 

accommodatie en het complex. Zij kennen de gedragscodes van de vereniging en nemen bij 

constatering van wangedrag of overtredingen contact op met de betreffende leider of het 

betreffende team. Indien dit niet mogelijk is melden zij wangedrag bij het bestuur. 
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Trainers en Leiders  

Trainers en begeleiders van Achilles Veen zien er op toe dat de gedragsregels nageleefd worden. Zij 

corrigeren het gedrag van spelers. Bij wangedrag wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld. Zij 

treden preventief op. Wanneer ouders ongewenst gedrag vertonen wat de vereniging kan schaden 

wordt het bestuur  hiervan in kennis gesteld. Een trainer en/of leider is niet bevoegd sancties op te 

leggen. 

De trainer/leider heeft een voorbeeldfunctie.  

Toont respect voor de ouders, wedstrijdleiding en tegenstanders.  

Gebruikt tijdens het uitoefenen van de functie als trainer/coach, begeleider en verzorger geen 

alcohol en rookt niet. 

Voor trainers en begeleiders gelden de volgende aanvullende gedragsregels 

De trainer/begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig 

kan voelen. 

De trainer/begeleider onthoudt zich ervan de speler 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 in het 

kader van de sportbeoefening. 

De trainer/begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of ongewenst gedrag 

tegenover de sporter. 

Ongewenste handelingen tussen de trainer/begeleider en de jeugdige speler tot zestien jaar zijn 

onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

De trainer/begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 

communicatiemiddel dan ook. 

De trainer/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 en 

andere ruimten. 

De trainer/begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de speler te beschermen 

tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van ongewenst gedrag. Het is verplicht melding te 

maken bij de vertrouwenspersoon of het bestuur wanneer op een speler ongewenst gedrag wordt 

uitgeoefend. 

De trainer/begeleider zal de speler geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 

bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer/begeleider aanvaardt geen financiële beloning 

of geschenken van een speler c.q ouder. 

De trainer/begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij 

de speler is betrokken. Indien de trainer/begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is 

met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. In die gevallen waarin 

de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider het 

bestuur van Achilles Veen hier van op de hoogte te stellen. 
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Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met 

tuchtrechtelijke sancties vanuit de KNVB opgestart worden. 

Spelers 

Als spelend lid van Achilles Veen maak je deel uit van de vereniging en van een team. Je gaat op een 

goede manier, volgens de normaal geldende maatschappelijke gedragsregels om met je clubgenoten, 

met je teamgenoten, met je leider(s) en trainer(s), met scheidsrechters, tegenstanders, 

toeschouwers, barmedewerkers etc. Kortom, met iedereen waarmee je als lid van de vv Achilles 

Veen te maken krijgt. 

Jeugdspelers 

Bij Achilles Veen hebben we een jeugdcoördinator voor de pupillen en de junioren. Naast de eigen 

trainers en leiders kun je voor alle vragen bij hem terecht. Zijn contactgegevens staan op de website. 

Ouders c.q. verzorgers 

Ook ouders spelen een belangrijke rol in onze vereniging. Zij zijn belangrijk voor de (sportieve) 

ontwikkeling en veiligheid van, met name, onze pupillen en junioren. Naarmate de kinderen ouder 

worden neemt hun zelfstandigheid toe. Dit houdt echter niet in dat een kind aan de poort afgezet 

moet worden en na afloop van de wedstrijd weer wordt opgehaald. 

Daarom vragen wij ouders zich te conformeren aan onderstaande gedragsregels: 

Zorg dat uw kind op tijd bij wedstrijden en trainingen aanwezig is en bij verhindering op tijd en bij de 

juiste persoon afgemeld is. 

Van ouders wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren en spelers vervoeren naar uitwedstrijden. 

Van ouders wordt positief gedrag verwacht richting eigen team en begeleiding, de tegenspelers en 

hun begeleiding en de wedstrijdleiding. Negatieve beïnvloeding van spelers kan leiden tot irritatie bij 

de spelers. 

Ouders hebben invloed op het gedrag van kinderen. Maak kinderen duidelijk dat sport meer is dan 

’winnen of verliezen’. Vriendschap, uithoudingsvermogen, durf, samenwerking, fysiek welzijn, 

sportief gedrag enz. leidt er mede toe tot een positiever maatschappelijke ontwikkeling van het kind. 

Wangedrag door ouders wordt niet getolereerd in welke vorm dan ook. Elders aangegeven sancties 

zullen ook van toepassing kunnen zijn. 

 


