
Gedragscode MVC’19 
Gedragsregels 

Voor voetbalvereniging MVC’19 staat plezier in voetbal voorop. Natuurlijk is winnen 
leuker dan verliezen, maar niet ten koste van alles. Wij zijn ervan overtuigd dat sport 
pas echt leuk kan zijn als we met respect voor elkaar het spel spelen. In het 
amateurvoetbal wordt dat nog wel eens vergeten. Wij willen daar iets aan doen. 
Onze leden, ouders, supporters, vrijwilligers en het bestuur zijn overtuigd van de 
kracht van het positief coachen! Daarom staan normen en waarden hoog in het 
vaandel bij MVC’19. 
We vragen dan ook aan al onze spelers, begeleiders, ouders, toeschouwers en 
bestuurders en overige vrijwilligers om de volgende gedragsregels in ogenschouw te 
nemen:  

 Wij hebben respect voor het voetbalspel en alles daaromheen, we 
respecteren de beslissingen van de scheidsrechter 

 Wij pesten, schelden en intimideren NIET 
 Wij houden ons aan afspraken 
 Wij praten MET elkaar en niet OVER elkaar 
 Wij laten het sportpark én de kleedkamers schoon en in goede staat achter 
 Wij gedragen ons als een goede gastheer / gastvrouw 
 Wij spreken elkaar aan op wangedrag en grijpen, indien veilig en mogelijk, 

gepast in 
 Wij onthouden ons van (fysiek of verbaal) geweld 
 Wij respecteren elkaars- en verenigingseigendommen 

Als bestuur van MVC’19 zijn we er van overtuigd dat we er met deze gedragsregels 
samen voor kunnen zorgen dat MVC’19 een sportieve vereniging blijft waar plezier 
en respect voorop staat! We dragen dit ook uit naar collega-verenigingen, hun 
spelers, ouders en andere betrokkenen. 

Gedragsregels NOC*NSF 
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft 
gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke 
sportbonden onderschreven. Zo ook door de KNVB. 
De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en 
trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders 
en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden 
onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij 
NOC*NSF. 

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

2. 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. 

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



4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de 
jeugdige sporter tot zestien jaar, alsmede de spelers van de G-afdeling, zijn 
onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. 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. 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

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

 

Gedragsregels omtrent mobiele telefoons 

Om incidenten die het plezier, veiligheid en privacy bij 
jeugdleden van voetbalverenigingen in het gedrang 
kunnen brengen te voorkomen, is het gebruik van 
mobiele telefoons in de kleedkamers niet toegestaan.  

Aanleiding hiervoor zijn berichten in de landelijke 
media over pestgedrag onder de jeugd, waarbij het 
maken en verspreiden van intieme foto’s heeft geleid 
tot zeer onwenselijke situaties. In het streven om te 
zorgen voor een veilige sportomgeving is besloten om 
deze nieuwe regel snel in te voeren. “Bij schending hiervan zal in ieder geval voor 
bepaalde tijd de toegang tot de sportvelden ontzegd kunnen worden, los van 
eventueel aanvullende maatregelen”. 

De mobieltjes kunnen meegenomen worden in de kleedlokalen, echter zullen deze 

ten alle tijde opgeborgen en uit moeten blijven. In het bijzonder worden ouders, 

leiders, coaches en begeleiders van de jeugdleden verzocht om duidelijk uit te 

leggen dat het gebruik van mobiele telefoons in de kleedlokalen niet is toegestaan en 

waarom. 



Vertrouwenspersoon 

MVC’19 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en 

zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan 

moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, 

(seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te 

voorkomen.  

Door elkaar in een vroegtijdig stadium aan te spreken op ongewenst gedrag kan 

verdere grensoverschrijding deels voorkomen worden. Dat blijkt in de praktijk niet 

altijd even gemakkelijk.  

Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het 

slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het 

goed om bij een vertrouwenspersoon terecht te kunnen.   

Contactgegevens vertrouwenspersoon MVC’19;  

Ton Hopman, 06-18484797  ton.hopman@xs4all. 

 

 

Vastgesteld Hoofdbestuur :  

 

Maasbree d.d. 3 november 2021. 

 


