Algemeen:
Van de leden van v.v. GVV, ouders, verzorgers en supporters verwachten wij dat zij zich correct gedragen en zodoende
de goede naam van de vereniging hoog houden.

Gedragsregels/ informatieboek jeugdspelers

Behandel elkaar altijd met respect, ook als er sprake is van een meningsverschil;
Ieder lid van v.v. GVV dient zich sociaal op te stellen t.o.v. anderen;
Communiceer met in achtneming van beleefdheidsvormen. Het gebruik van schuttingtaal is verboden;
Elk lid handelt overeenkomstig de KNVB voetbalregels;
Het gebruik van alcohol alsmede het roken is bij v.v.GVV niet toegestaan voor jeugd tot en met 16 jaar.
Drugsgebruik en alcoholmisbruik is niet toegestaan;
In de kantine en andere ruimtes geldt een algeheel rookverbod;
In de gangen en kleedkamers geldt een algeheel rookverbod;
Huisdieren zijn in de gebouwen op het sportcomplex niet toegestaan;
Elk lid, ouder, verzorger, trainer en leider wordt geacht de gedragsregels te kennen.
Accommodatie:
Met betrekking tot het gebruik van kleedkamers gelden voor en na de trainingen en wedstrijden, thuis maar ook uit, de
volgende gedragsregels:
Kleedkamers mogen uitsluitend worden betreden na toestemming van de trainer/leider;
Niemand heeft ongevraagd toegang tot de kleedkamer als deze bezet is;
Spelers gedragen zich tijdens het omkleden correct in de kleedkamer;
Trainers/leiders houden toezicht tijdens het gebruik van de kleedkamer;
Gebruik sanitaire voorzieningen, zoals je ze thuis ook gebruikt;
Het besmeuren van muren dan wel het aanrichten van vernielingen is ten strengste verboden;
Voetbalschoenen en andere voetbalspullen worden niet onder de kraan in de kleedkamer afgewassen.
Voor het weggooien van lege blikjes, flesjes en overig afval dient gebruik gemaakt te worden van de hiervoor
bestemde en in ruime mate aanwezige afvalbakken.
Trainingen:
Door het volgen van trainingen nemen de tactische en technische vaardigheden toe en beleven de jongens/meisjes
zodoende meer plezier in hun sport. Het jeugdbeleidsplan is dan ook gebaseerd op maximaal trainingsbezoek. Het
uitgangspunt is dan ook dat deelname aan alle geplande trainingen verplicht is voor iedereen! Voetbal is een
teamsport, een speler die niet deelneemt aan de training benadeelt het team.
Spelers dienen op tijd en trainingsklaar op het trainingsveld aanwezig;
Bij verhindering ben je verplicht dit tijdig vóóraf te melden, tenzij sprake is van overmacht;
Aanwezigheid bij de training is voor alle teams een criterium voor de opstelling bij wedstrijden;
Spelers luisteren naar de trainer en voeren de oefeningen uit;
Tijdens de training vindt geen discussie plaats met de trainer over de oefenstof.
In principe past de oefenstof binnen de doelstellingen uit het jeugdbeleidsplan.
Spelers worden geacht op een serieuze manier met de training bezig te zijn;
Wangedrag naar medespelers en trainer(s) is verboden;

Gedrag:
Iedere speler dient zich behoorlijk te gedragen, zowel binnen al buiten het veld. Dit is niet alleen uit sociaal
oogpunt ten opzichte van anderen, maar het bepaalt ook het imago van onze vereniging. Gedraag je dus correct
naar je medespelers, tegenstanders, scheids- en grensrechters, trainers, leiders, commissieleden,
bestuursleden en het publiek. Daarnaast zijn ook de normale maatschappelijke regels van toepassing. Diefstal,
vandalisme of geweld wordt niet getolereerd. Spreek elkaar aan op het naleven van de regels.
Voetbal is een teamsport. Daarbij gaat het voornamelijk om
samenwerking en daar horen ook fouten bij. Accepteer fouten van je
medespelers, maar maak ze achteraf bespreekbaar.
Leg je neer bij beslissingen van anderen die daar verantwoordelijk voor
zijn, zoals scheids- en grensrechters, trainers en leiders.

Geldermalsen

Wedstrijden:

Spelers dienen op het door de leider/trainer aangeven tijdstip aanwezig te zijn;
Bij verhindering ben je verplicht jezelf min. 2 dagen voor de wedstrijd af te melden bij trainer of leider, tenzij sprake is
van overmacht;
Indien je verhinderd bent door een blessure, meld je dit bij de trainer en laat je de blessure behandelen;
Afmelden voor een wedstrijd worden tot een minimum beperkt;
Tijdens de voorbespreking luister je naar de trainer/leider;
De opstelling wordt door alle spelers geaccepteerd;
Kleding en schoeisel zijn goed verzorgd. Tijdens de wedstrijd moet het shirt in de broek en de kousen omhoog;
Deelname aan de warming-up is voor alle spelers vanaf de D-pupillen verplicht;
Het inspelen voor de wedstrijd vindt buiten de doelgebieden plaats;
De speler kent de spelregels en accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, zonder hierop te ageren in woord
of gebaar;
Alle vormen van wangedrag voor, tijdens of na de wedstrijd (schelden, vechten, pesten, treiteren, discriminatie of
gemeen spel) t.o.v. medespelers, tegenstanders, trainer, leider, publiek, scheids- en/of grensrechters wordt niet
getolereerd;
Indien spelers last ondervinden van gedrag van tegenstanders en/of publiek, wordt dit direct gemeld bij de
trainer/leider. De trainer/leider onderneemt hierop actie richting de leider/trainer van de tegenstander en de
scheidsrechter;
Het aanmoedigen gebeurt op een positieve manier;
Na afloop worden tegenstander, de scheids- en/of grensrechter de hand geschud, ongeacht het wedstrijdverloop.
Medische gedragregels:
Van belang is een goede verzorging van je lichaam. Zorg voor gepaste kleding voor alle jaargetijden. Ouders moeten er
goed voor opletten, dat hun kind niet uit zijn/haar voetbalschoen is gegroeid. Neem voor het sporten geen volledig
warme maaltijd, maar vol sta met een lichte maaltijd ruim voor de training of wedstrijd.
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, ook op de training;
Zorg voor kortgeknipte nagels;
Spelers beneden de 16 wordt geadviseerd om voetbalschoenen met vaste noppen te dragen. Indien gebruik wordt
gemaakt van afschroefbare noppen, zorg dan voor 2 stel noppen: korte rubberen voor droge, harde velden en
langere noppen voor natte velden;
Het dragen van horloges, kettinkjes, e.d. is tijdens trainingen en wedstrijden niet toegestaan.
Hygiëne is onlosmakelijk verbonden aan sport. Na de wedstrijd is het verplicht de kinderen zich douchen m.u.v. de
mini’s. Bij de E en F-pupillen is het toegestaan dat de ouders daarbij aanwezig zijn in de kleedkamer. Vanaf de Dpupillen is het voor de ouders verboden om in de kleedkamer te komen. Het douchen, afdrogen en aankleden zal door
de spelers zelf (samen met de leiders) geregeld moeten worden. De trainer heeft dan ook de gelegenheid om nog even
in alle rust wat over de wedstrijd te zeggen.

Boete en sanctiebeleid:
De door de KNVB opgelegde financiële sancties worden verhaald op degene(n) die zich schuldig heeft/hebben
gemaakt aan ontoelaatbaar gedrag. In het geval van individuele sancties, zoals bij een gele of rode kaart, worden
de kosten die hieraan verbonden zijn op de betreffende speler verhaald.
Sancties kunnen ook door trainers/leiders worden opgelegd, naast de door de K.N.V.B. opgelegde boetes en
sancties. Hiervan wordt melding gemaakt aan de Jeugdcommissie.
Indien sprake is van herhaaldelijke en/of ernstige overtredingen beoordeelt de Jeugdcommissie op basis van de
beschikbare informatie, welke sancties zal worden opgelegd. De trainer/leider informeert de Jeugdcommissie
wanneer hij/zij daar aanleiding toe ziet. De Jeugdcommissie bespreekt het geval, voert zonodig een gesprek met
de betreffende speler(s) en zijn/haar ouders en kan overgaan tot disciplinaire maatregelen.
Bij diefstal, vandalisme en/of fysiek of verbaal geweld, wordt door v.v. GVV aangifte gedaan bij de politie.
Daarnaast leidt dit tot onmiddellijke schorsing en kan zelfs leiden tot royering als lid van v.v. GVV.
Indien niet dan wel niet tijdig wordt voldaan aan de verplichting tot het betalen van de contributie, is de
jeugdspeler na het verstrijken van de betalingstermijn niet langer speelgerechtigd en zal hij/zij worden uitgesloten
van deelname aan trainingen en/of wedstrijden.

Gedragsregels/ informatieboek jeugdspelers

Vanaf de F-pupillen (7 jaar) wordt in wedstrijdverband gevoetbald. Het kan hierbij gaan om wedstrijden in
(beker)competitieverband, oefenwedstrijden en toernooien. De thuiswedstrijden worden gespeeld op het complex op
sportpark Anton Kruger. De aanvangstijd van de thuiswedstrijden wordt vooraf door de KNVB vastgesteld en is meestal
het gehele voetbalseizoen van kracht. ‘s Morgens beginnen de pupillen, waarna op de latere tijdstippen de junioren aan
bod komen. Bij uitwedstrijden zijn de aanvangstijden wisselend. De voetbalcompetitie loopt vanaf begin september tot
medio mei.

