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Inleiding: 

 

Waar staat KV STIP voor? Wat zijn de normen en waarden die binnen onze vereniging gehandhaafd 
worden? Wat zijn de gewoonten? Hoe verwacht de vereniging dat men zich gedraagt? Iedereen kan 
daar wel een antwoord op geven en voor de meeste mensen zijn het vanzelfsprekende zaken, het is 
echter nergens in vastgelegd. Daarom is deze gedragscode voor alle leden opgesteld. Door het 
vasteleggen van gewoonten en gedragsregels in deze gedragscode kunnen mensen zich er aan 
spiegelen en eventueel andere personen er op aanspreken. KV STIP vindt het  belangrijk dat iedereen 
met respect behandelt wordt en hecht daarom veel waarde aan een gedragscode die 
verenigingsbreed kan worden doorgevoerd. Niet alleen spelers en trainers hebben zich aan een 
bepaalde gedragscode te houden, maar ook vrijwilligers, het bestuur, coaches, ouder, 
scheidsrechters, toeschouwers en andere betrokkenen. Door deze gedragscode weten mensen wat 
er van hen verwacht wordt en kunnen zij daar ook op aangesproken worden. De gedragscode zou als 
iets vanzelfsprekends moeten worden gezien en is volgens ons een logisch onderdeel van een 
gezonde, sportieve vereniging. 
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Gedragscode KV STIP te Rosmalen 

 

De gedragscode is onderverdeeld in een aantal categorieën en per categorie zijn de voornaamste 
aandachtspunten weergegeven en hebben daarbij niet de bedoeling ander gewenst gedrag uit te 
willen sluiten. Hoewel de gedragsregels vaak toegeschreven worden aan wedstrijdsituaties zijn deze 
toch in een breed perspectief binnen de vereniging van toepassing. De gedragscode is onderverdeeld 
in de volgende categorieën: 

A. Algemene gedragsregels 

B. Overige leden en vrijwilligers 

C. Bestuurders en commissieleden 

D. Trainers en coaches 

E. Ouders 

F. Scheidsrechters 

G. Spelers/speelsters 

H. toeschouwers 

I. Binnen de accommodatie van KV STIP. 

De gedragscode komt wellicht wat belerend en betuttelend over maar de ervaring leert dat dit een 
van de meest essentiële zaken is om op een goede manier met elkaar om te gaan en duidelijkheid te 
verschaffen waar KV STIP voor staat. Duidelijk afspraken en gedragsregels helpen een vereniging 
goed te laten functioneren zodat sportiviteit en gezelligheid de basis blijft. 

 

Disciplinaire maatregelen 

Ongewenst gedrag dat totaal niet strookt met de opgestelde gedragscode kan leiden tot disciplinaire 
maatregelen, variërend van elkaar erop aanspreken, een berisping door een leidinggevende tot zelfs 
royement van het lidmaatschap door het bestuur. Dit is verder beschreven in het hoofdstuk sancties. 
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A. ALGEMENE GEDRAGSREGELS 

 

1. Respect voor elkaar. 
2. Respect voor andermans eigendommen 
3. Geen vandalisme; leden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk 

aangerichte schade c.q. vernieling. 
4. Ruim je eigen rommel op. 
5. Gebruik correct taalgebruik. 
6. Ga leuk met elkaar om en betrek elkaar bij de groep. 
7. Vechten is niet toegestaan (slaan, schoppen, spugen, haren trekken). 
8. Geen racisme en geen ongewenste intimiteiten. 
9. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag 
10. Bereid zijn tot vrijwilligerstaken; de vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Van leden wordt 

verwacht dat zij bereid zijn enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten. 
11. Het naleven van het op het complex geldende rookverbod. 
12. Het naleven van de in de kantine geldende regels over gebruik van alcoholische dranken. 

 

 

B. GEDRAGREGELS VOOR OVERIGE LEDEN EN VRIJWILLIGERS 

1.  Heb respect voor iedereen. 
2.  Bespreek problemen op de juiste plaats. 
3.  Voorkom agressie en geweld (schelden, vloeken, handtastelijkheden etc.). 
4.  Voorkom pesten (kwetsende opmerkingen en/of gedrag). 
5.  Voorkom intimidatie op basis van machtspositie (bestuurders, trainers/coaches etc.). 
6.  Voorkom seksuele intimidatie (ongewenst, éénzijdig en/of opgedrongen seksueel getinte  
      aandacht in de vorm van dubbelzinnige opmerkingen of handtastelijkheden). 
7.  Voorkom discriminatie (bijv. vernedering op grond van ras, geloof, leeftijd, seksuele 
     geaardheid etc.). 
8.  Wees altijd sportief! Goed voorbeeld doet goed volgen. 
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C. GEDRAGSREGELS VOOR BESTUURDERS EN COMMISSIES 
 

1. Bestuurders en commissieleden hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich hier ook naar  
te gedragen. 

2. Aan alle leden dient voldoende aandacht gegeven te worden en dienen gelijk behandeld te 
worden. 

3. Corrigeer trainers/coaches, ouders, scheidsrechters, spelers en toeschouwers wanneer zij 
ongewenst gedrag vertonen. 

4. Geef tijdens vergadering iedereen een gelijke kans om zijn/haar mening te uiten en neem  
Iedereen serieus. 

5. Creëer een goede organisatie en duidelijke regelgeving binnen de vereniging. 
6. Invloed aanwenden om te komen tot een competitie met gelijkwaardige tegenstanders. 
7. Steun slachtoffers van ongewenst gedrag. 
8. Stel een vertrouwenspersoon aan. 
9. Wees altijd sportief! Goed voorbeeld doet goed volgen. 
10. Zorg voor een cultuur waarin sportiviteit, respect, samenwerken en sociaal gedrag centraal 

staat en draag dit uit (zowel binnen als buiten de vereniging). 
11. Zorg dat er voor iedereen mogelijkheden zijn om op zijn/haar niveau of manier te sporten en 

dat verschillen daarin worden geaccepteerd; laat iedereen in zijn waarde. 
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D. GEDRAGSREGELS VOOR TRAINERS/COACHES 

 

1. Trainers/coaches hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich daar ook naar te 
gedragen, zowel tijdens het trainen/coachen als tijdens hun eigen wedstrijden.2 

2. Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden. 
3. Kom met een ploeg uit die samengesteld is volgens de regels. We willen allemaal graag 

een eerlijke competitie en daarbij hoort spelen in gelijke leeftijdsgroepen (dit contoleren 
is een goed middel) 

4. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander, voor de beslissingen 
van de scheidsrechter en voor de coach van de tegenstander. 

5. Kleed je volgens de regels. 
6. Schreeuw niet en maak spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd 

verliezen. 
7. Alle spelers evenveel aandacht geven en gelijk behandelen, binnen en buiten de 

wedstrijd.  
8. Zorgen voor geborgenheid en veiligheid. 
9. Nieuwe spelers opvangen en begeleiden. 
10. Waardering tonen bij gewenst gedrag. 
11. Zet spelers/speelsters nooit aan tot opzettelijk ruw of onsportief gedrag. 
12. Trainers/coaches dienen ongeoorloofd gedrag van hun spelers te corrigeren. Bij 

constatering dat een eigen speler zich niet meer in bedwang heeft; direct wisselen! 
13. Bij constatering dat een eigen speler heeft gespuugd, geslagen of geschopt terwijl de 

scheidsrechter dat niet heeft waargenomen of dit slechts bestraft wordt met een gele 
kaart; direct wisselen! Ongeacht de stand of het belang van de wedstrijd. Dit is 
onacceptabel gedrag wat niet getolereerd wordt. 

14. Aanvaard tijdens de wedstrijd de beslissingen van de scheidsrechter (als ze niet voor hun 
taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later). 

15. Beinvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en 
woorden. 

16. Ontvang de tegenpartij en scheidsrechter zoals u zelf ook ontvangen zou willen worden, 
begeleid de tegenpartij naar het betreffende kleedlokaal. 

17. Informeer de tegenpartij over het veld waarop de wedstrijd gespeeld wordt en stel de 
coach van het team voor aan de scheidsrechter. 

18. Zorg ervoor dat er voorzichtig wordt omgegaan met de accommodatie en materialen. 
Kijk na een training of wedstrijd of de materialen netjes zijn opgeruimd. Zo niet, dan haal 
je het team terug en laat je ze het alsnog opruimen. 

19. Zorg dat alle formaliteiten na de wedstrijd geregeld worden. 
20. Weest altijd sportief! Goed voorbeeld doet goed volgen. 
21. Bedank de scheidsrechter na de wedstrijd. 
22. Neem afscheid van uw gasten. 
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E. GEDRAGSREGELS VOOR OUDERS 

 

1. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 
2. Toon betrokkenheid bij de sportactiviteiten van uw kind. 
3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goed spelleider 

zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers. 
4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat 

van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling. 
5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een 

grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/-vrouw. Maak het kind 
nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een 
wedstrijd heeft verloren. 

6. Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een 
wedstrijd heeft verloren. 

7. Houd er rekening mee dat uw kind een teamsport beoefent, uw eigen kind behoort niet 
centraal te staan. 

8. Bedenkt dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van 
beide teams. 

9. Val een beslissing van de scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de 
integriteit in twijfel. 

10. Val een beslissing van een trainer/coach niet in het openbaar af. 
11. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de 

jeugd te voorkomen. 
12. Forceer een kind, dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan een sport. 
13. Bedenkt dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe, noch zijn de 

sporters min profs. 
14. Erken de waarde en het belang van de functionarissen en vrijwilligers binnen de 

vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. 
15. Wees altijd sportief? Goed voorbeeld doet goed volgen. 
16. Heb te allen tijde respect voor tegenstanders, scheidsrechters en eigen spelers. 
17. Zet spelers nooit aan tot opzettelijk ruw of onsportief spel. 

 

F. GEDRAGSREGELS VOOR SCHEIDSRECHTERS 

 

1. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het veld uw gedrag 
sportief is. 

2. Kleed je volgens de regels. 
3. Behandel iedereen gelijk en met respect. 
4. Wees eerlijk, consequent en fluit volgens de regels. 
5. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 
6. Wees duidelijk is beslissingen, eventueel een kort toelichten. 
7. Geef daar waar het verdiend is beide team een compliment voor hun sportief spel. 
8. Beoordeel opzettelijk, goed getimed ‘foul play’ als onsportief, waardoor het respect voor 

‘fair play’ gehandhaafd blijft. 
9. Wees altijd sportief! Goed voorbeeld doet goed volgen. 
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G. GEDRAGSREGELS VOOR SPELERS/SPEELSTERS 

 

1. Bevorder de vriendschap in wedstijden, trainingen en in elke sportontmoeting. 
2. Kleed je volgens de regels. 
3. Behandel iedereen gelijk; binnen en buiten de wedstrijd. 
4. Accepteer iedereen als persoon, zowel tegenstander, medespelers als publiek. 
5. Zorg voor geborgenheid en veiligheid, vang nieuwe spelers op. 
6. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. 
7. Wees verdraagzaam. 
8. Geef de tegenpartij voor en na de wedstrijd een hand. 
9. Speel volgens de afgesproken regels van het KNKV. 
10. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen 

mogelijkheden. 
11. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. Als ze niet voor hun taak geschikt blijken 

te zijn, bespreek dat dan later. 
12. Bedank de scheidsrechter na de wedstrijd. 
13. Beinvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en 

woorden. 
14. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. 
15. Blijf bescheiden bij een overwinning. 
16. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent. 
17. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club 

aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. 
18. Ga zuinig om met de accommodatie en de materialen. 
19. Voorkom het niet of niet tijdig bericht geven van verhindering bij het 

wedstrijdsecretariaat. 
20. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag. 
21. Heb de moed om je eigen tekortkomingen met anderen te bespreken. 
22. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden 

kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend! 
23. Wanneer je hebt getraind of een wedstrijd hebt gespeeld ruim je gezamenlijk het 

materiaal op en zorg je dat het materiaalhok netjes wordt achtergelaten. 
24. Wees altijd sportief! Goed voorbeeld doet goed volgen. 
25. Douchen na een training en wedstrijd is gewenst. 
26. Weest bewust dat je een ‘vertegenwoordiger’ van de club bent! 
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H. GEDRAGSREGELS VOOR TOESCHOUWERS. 

 

1. Wees u ervan bewust dat u het visitekaartje van de club bent. 
2. Gedraag u op uw best. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. 
3. Realistische verwachtingen hebben. 
4. Respecteer alle spelers, coaches, tegenstanders, scheidsrechter en andere toeschouwers, 

ook die van de tegenstander. 
5. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechters, coaches en aanvoerders. 
6. Niet bemoeien met het spel. 
7. Moedig spelers aan (ook om zich aan de spelregels te houden). 
8. Zet spelers/speelsters niet aan tot opzettelijk ruw of onsportief gedrag. 
9. Geef applaus bij goed spel, zowel van de eigen ploeg als van de tegenstander. 
10. Wees verdraagzaam. 
11. Vermijd het afkraken, beledigen of belagen van spelers, coaches en scheidsrechters. 
12. Vermijd het gebruik van grove taal. 
13. Vermijd elk gebruik van geweld. 
14. Het welzijn van iedereen is belangrijker dan resultaat. 

 

I. GEDRAGSREGELS BINNEN DE ACCOMMODATIE VAN KV STIP 

 

1. Het is verboden in de kleedkamers te roken en alcohol te drinken. 
2. Respect hebben voor andermans eigendommen en dus niet ongevraagd ‘lenen’ van anderen 

en geen vernielingen aanbrengen aan materialen en clubgebouw. 
3. Aan personen jonger dan zestien jaar wordt geen alcohol geschonken. Je mag het ook niet 

zelf meenemen. 
4. Roken is niet toegestaan. 
5. Er worden geen opzettelijke vernielingen aangericht. 
6. Wanneer mensen een hond meenemen dan moet deze aangelijnd zijn. De hond mag niet in 

de kleedkamers komen. De hond mag in geen geval op het speelveld komen. 
7. Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamers en doucheruimte schoon te worden 

achtergelaten, dus vegen en zonodig de trekker door de ruimte(s) halen (gooi afval in de 
prullenbakken, klop schoenen buiten uit etc.). 

8. Ben zuinig met het materiaal, ga hier mee om zoals je ook met je eigen spullen zou omgaan. 
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SANCTIE 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de gedragsregels. Graag verneemt het bestuur zo snel mogelijk 
dat er een ongewenst voorval heeft plaatsgevonden. Dit kan mondeling of schriftelijk. Ieder voorval 
zal in het bestuur worden besproken. Dit zal overigens met de grootst mogelijke discretie en 
nauwkeurigheid geschieden. Het bestuur zal elke vorm van ongewenst gedrag vastleggen. Het 
betreffende lid krijgt altijd de gelegenheid zijn of haar verhaal te doen. Hierna zal het bestuur een 
passende sanctie opleggen. Bij minderjarige leden zullen de ouders worden aangesproken op het 
wangedrag van hun kind. Bij meerderjarige leden in de leeftijd 18 t/m 21 jaar  worden naast het lid 
zelf ook de ouders aangesproken. Wanneer men zich niet aan de gedragscode houdt kunnen daar 
sancties aan vastzitten. Het bestuur heeft een viertal sancties gedefinieerd, te weten: 

• Sanctie 1: waarschuwing 

• Sanctie 2: officiële waarschuwing 

• Sanctie 3: schorsen van een lid voor een bepaalde tijd 

• Sanctie 4: royeren van een lid 

Uiteraard zal bij herhaling van het overtreden van gedragsregels waarvoor sancties 1 tot en met 3 
zijn opgelegd de club de mogelijkheid hebben om de sanctie te verhogen. Tijdens de 
bestuursvergadering zullen voorgekomen incidenten besproken worden. 

 

Als bestuur hopen wij dat u zich kunt vinden in de gedragsregels. Wij hebben de normen en waarden 
hoog in het vaandel staan. Wij hopen dat hiermee KV STIP niet alleen bekend te laten zijn in de 
omgeving om zijn gezelligheid en plezier met betrekking tot korfballen maar ook een vereniging waar 
andere clubs en de toekomstige tegenstanders van KV STIP een voorbeeld aan kunnen nemen. 

 

 

  

 


