
 

 

 

 

 

 

 

Gedragsregels R.K.S.V. W.E.C. 

Door het bestuur en de jeugdcommissie zijn de volgende gedragsregels opgesteld voor alle 

jeugdspelers, ouders en/of begeleiders: 

• Douchen na training/wedstrijd is verplicht. 

• Op trainingsdagen en wedstrijddagen van de jeugd mag er niet gerookt worden op het 

sportpark.  

 

 

 

• We komen op gewone schoenen naar de club en in de auto’s naar uitwedstrijden. 

• Op wedstrijddagen wordt het Tenue en presentatiepak gedragen. 

Deze mogen niet tijdens trainingen worden gedragen. 

• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig. Dit kan in een weekplanning van 

de leiders worden vermeld. 

• Spelers zijn 5 minuten voor aanvang van een training aanwezig op het veld. 

• Spelers helpen mee met het 

opruimen van de materialen 

na een training. 

• Klopt vuile schoenen buiten 

de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan. 

• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer. 

• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan. 

• Spelers en trainers/leiders hebben respect voor elkaar, de tegenstander en het publiek. 

• Vloeken, schelden en ruzie zijn niet toegestaan. 

• Gebruik van telefoon in de kleedkamer is verboden.  

• We zijn zuinig op alle materialen die je mag 

gebruiken, dus ook op de velden en 

kleedkamers.  

• Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter 

en de assistent scheidsrechters ook al 

ben je het daar niet mee eens.  
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• De speler is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn 

medespelers in het veld.  

• Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als er 

niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. De staf zal voor het seizoen 

aangeven op welke manier dit dient te gebeuren. 

• Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt 

een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.  

• Indien er een situatie ontstaat m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dan kan men hiervoor 

contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen. Informatie hierover is terug te 

vinden op: www.wec.nl/clubinfo.  

 

 

Alle gedragsregels welke betrekking hebben op de spelers zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers 

van toepassing. 

De ouder/verzorger: 

• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen 

op en om het veld.                     

• Blijft tijdens de wedstrijd achter 

de hekken/reclameborden en/of 

buiten de lijnen van het 

veld (op een half veld liefst aan 

de kopkanten).  

• Houdt zich afzijdig ten opzichte 

van de begeleiding van het team door trainers en 

begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op 

uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding). 

• Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij: Spelers positief aanmoedigen, maar geen 

technische en tactische aanwijzingen geven. 

• Doet mee in de wasbeurten van de kleding van het team en helpt bij het vervoer van het 

team naar een uitwedstrijd indien nodig. Zie in een eventuele weekplanning van de staf. 

• Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. 

• Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. 

• Op tijd de contributie voldoen. 

• Kritiek, op en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld 

bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. 
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