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2. Inleiding

Beste spelers, trainers, leiders, coaches, ouders en andere geïnteresseerden,
Welkom in het speelveld van SV Panningen / SV Egchel.
SV Panningen / SV Egchel wil een vereniging zijn voor haar leden. Een vereniging waar
eenieder kan voetballen op zijn of haar eigen niveau, een vereniging die leden (en
ouders van) verenigt, waar het familiegevoel de boventoon voert en met een bruisend en
levendig vrijwilligersnetwerk dat gewaardeerd wordt voor al het werk dat zij doet. Een
vereniging waar iedereen wordt uitgenodigd om een positieve rol te spelen op het
speelveld van saamhorigheid en clubgevoel.
Net zoals thuis gelden er regels en worden afspraken gemaakt en dat geldt ook voor het
speelveld van ‘SV Panningen / SV Egchel’. Iedereen die deel uit wil maken van het
speelveld dient de regels en afspraken te respecteren. Op deze manier kunnen we zorgen
voor duidelijkheid en eenduidigheid, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Zo
creëren wij een speelveld waarin mensen zich thuis voelen, een eigen cultuur.
Dit document geeft de afspraken weer op hoofdlijnen en bevat regels die wij samen
willen naleven om zodoende een speelveld te creëren met prettige leefomstandigheden;
HET SPEELVELD VAN SV PANNINGEN / SV EGCHEL.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn omtrent dit document, schroom dan niet om een
mail te sturen naar het bestuur van beide verenigingen.

Met sportieve groet,
Het bestuur van SV Panningen / SV Egchel
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3. De opbouw van ‘HET SPEELVELD VAN SV PANNINGEN / SV EGCHEL’

3.1. Het ontstaan van ‘HET SPEELVELD VAN SV PANNINGEN / SV EGCHEL’

In ons speelveld staat plezier in voetballen voorop en proberen we dit plezier te
behouden gedurende de hele voetbalbalcarrière. Daarnaast is er in dit speelveld oog voor
kwaliteit en wel op een zodanige wijze dat voldoende goed opgeleide en enthousiaste
juniorspelers doorstromen naar de senioren en, indien gewenst, iedereen zijn hoogst
haalbare niveau kan bereiken. Dit vraagt inzet van veel mensen: spelers, trainers /
leiders, coaches, ouders en andere vrijwilligers.
Samen kunnen we dit speelveld verder uitbreiden en waar nodig verduurzamen of
verbeteren, zodat we voor alle leden wat wils kunnen bieden.
Om ervoor te zorgen dat ook in een nog steeds groeiend speelveld iedereen de regels en
afspraken kent introduceren we ‘HET SPEELVELD VAN SV PANNINGEN / SV EGCHEL’.
Zodoende kan er geen onduidelijkheid zijn over de regels en afspraken en waar we als
vereniging naar toe willen. Een speelveld waarin prettige leefomstandigheden heersen
zodat iedereen zich houdt aan de regels en afspraken en waarin voor iedereen dezelfde
regels en afspraken gelden.

4. De gedragsregels en afspraken van SV Panningen / SV Egchel
Zo heeft SV Panningen / SV Egchel ook regels en afspraken opgesteld die gelden voor
alle leden. De regels en afspraken zorgen voor duidelijkheid en structuur binnen de
verenigingen. Men moet denken aan zeer praktische regels en afspraken, voor /tijdens
en na trainingen en wedstrijden, als gedragsregels die specifiek voor bepaalde
doelgroepen gelden. Ook is er aandacht voor regels en afspraken ter voorkoming van
seksueel misbruik. Aan deze regels en afspraken liggen normen en waarden ten
grondslag die hieronder verder worden toegelicht.

4.1. Normen & Waarden van SV Panningen / SV Egchel
4.1.1. Respect & Veiligheid
Bij SV Panningen / SV Egchel behoren alle leden en bezoekers, zowel in als buiten het
veld, iedereen met respect te behandelen. Hieronder behoort ook het creëren van een
veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich thuis en veilig voelt.
4.1.2. Openheid & Toegankelijkheid
SV Panningen / SV Egchel streeft ernaar om een vereniging te zijn die toegankelijk is
voor een brede groep mensen uit Panningen, Egchel en omgeving. SV Panningen / SV
Egchel wil een transparante voetbalvereniging zijn waarbij het beleid voor iedereen
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inzichtelijk is. Door middel van elkaar positief aan te spreken en van feedback te
voorzien, behouden we een prettige sfeer.
4.1.3. Boeien & (Ver)binden
SV Panningen / SV Egchel streeft ernaar om een grote mate van betrokkenheid te
creëren tussen de leden en betrokkenen, o.a. door diverse voetbalbalactiviteiten, door
samen te werken en door de organisatie van niet-voetbal activiteiten. Ondanks dat er
gebruik wordt gemaakt van diverse sportaccommodaties, willen we een wij-gevoel
creëren!
4.1.4. Plezier & Sportief presteren
Naast het waarborgen van de breedtesport, willen we graag onze ambities waarmaken
door met dames en heren op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. Dit altijd met
behoud van een sportieve houding en plezier.
4.1.5. Samenwerken
Samenwerken is een essentieel en belangrijk kenmerk van SV Panningen / SV Egchel.
Samen bereikt men meer dan alleen.
De samenwerking zorgt ervoor dat iedere positie op het speelveld wordt ingevuld. We
kunnen veel van elkaar leren. Het geeft stevigheid en maakt SV Panningen / SV Egchel
tot mooie, actieve en bloeiende verenigingen voor iedereen die voetbal een warm hart
toedraagt. In de praktijk betekent dit dat van leden wordt verwacht dat ze niet alleen
iets komen halen, maar ook een bijdrage leveren om dit in stand te houden en te
versterken. Denk hierbij aan het mee helpen bij activiteiten, acties, etc..
Daarnaast heeft SV Panningen / SV Egchel ook een maatschappelijke
verantwoordelijkheid naar de samenleving toe om een positieve bijdrage te leveren.

4.2. Praktische regels en afspraken voor tijdens trainingen en wedstrijden
Om trainingen en wedstrijden goed te laten verlopen heeft SV Panningen / SV Egchel een
aantal praktische regels en afspraken waaraan alle leden zich dienen te houden. Deze
regels en afspraken zorgen er uiteindelijk voor dat iedereen ook daadwerkelijk met
plezier komt voetballen.
4.2.1. Kleding

•
•
•

De vereniging biedt een wedstrijdshirt en sportbroek (mogelijk ook een
trainingspak) in bruikleen aan voor gebruik bij wedstrijden.
Ieder lid dient zelf te zorgen voor voetbalschoenen, scheenbeschermers,
sportkleding (voor trainingen), en andere kledij voor gebruik tijdens wedstrijden
en trainingen.
Bij training in de zaal sportschoenen (winterperiode). In de meeste sportzalen is
het niet toegestaan om met sportschoenen met zwarte zolen de zaal te betreden.
Let hier dus op bij het aanschaffen van sportschoenen.

4.2.2. Eigendommen & materiaalgebruik

•
•
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Iedereen gaat zuinig om met de materialen.
Het is toegestaan voor de leider, trainer of coach om ballen mee te nemen naar
een uitwedstijd. Alle overige materialen blijven bij de vereniging.

•
•

SV Panningen / SV Egchel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal
of het kwijt raken van eigendommen. Dit is ieders eigen verantwoordelijkheid.
Laat geen waardevolle spullen in het kleedlokaal achter.

4.2.3. Hygiëne

•

Douchen is voor iedereen verplicht! Dit geldt zowel bij trainingen als bij
wedstrijden. Mocht men een keer niet kunnen douchen geef dit dan tijdig aan
bij de desbetreffende trainer/leider of coach.

4.2.4. Veiligheid

•
•

Geen sieraden om tijdens trainingen en wedstrijden. Het liefst sieraden thuis
laten.
Voor spelers met lange haren: haren in een staart of haarband.

4.2.5. Eten en drinken

•
•
•

Tijdens trainingen en wedstrijden is alleen een flesje/bidon met water toegestaan.
Tijdens wedstrijden wordt er door de vereniging in de pauze voor drinken gezorgd.
Verpakkingen dient men te deponeren in de aanwezige vuilnisbakken.

4.3.

Gedragsregels voor spelers, ouders en trainers-leiders/assistent
trainers- leiders/coaches
SV Panningen / SV Egchel streeft ernaar om een veilig sportklimaat te creëren voor alle
leden. Om dit te bereiken zijn Normen en waarden opgesteld. Deze worden gevolgd door
gedragsregels voor de diverse betrokken partijen: spelers, ouders/verzorgers en trainers
/ leiders, assistent-trainers/ leiders en coaches.
4.3.1. Spelers
Wat is gewenst gedrag?
Fair-play voor, tijdens en na een training en wedstrijd:

•
•
•
•
•
•
•

Wij zijn gastheer voor het team dat ons bezoekt, wij stellen ons dienstbaar op bij
problemen of onduidelijkheden die het team heeft.
Respect voor de tegenstander.
Respect voor de scheidsrechter en grensrechter.
Eerlijkheid, ook wanneer niet in eigen voordeel.
Ieder teamlid op gelijke wijze en met respect benaderen.
Spoor medespelers aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig.
Betrokkenen en omstanders met respect benaderen (wees beleefd tegen de
scheidsrechter en grensrechter, spreek publiek gerust beleefd aan wanneer ze
ongepast gedrag vertonen).

Bevordering van een positieve sfeer:

•
•
•
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Een training of wedstrijd staat gepland op een bepaalde tijd. Zorg dus dat je op
tijd en omgekleed op het voetbalveld bent.
Plan zoveel mogelijk andere activiteiten buiten je eigen trainingstijd. Plan
bijvoorbeeld je eigen feestje niet onder je eigen trainingstijd.
Tijdig afmelden voor een training/wedstrijd bij de trainer / leider die de training
geeft. Doe dit zelf rechtsreeks bij de desbetreffende trainer / leider of coach.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kun je niet, laat dit dan tijdig weten. Mocht het team ruim voor de desbetreffende
wedstrijd niet compleet zijn, dan bestaat er in het uiterste geval nog de
mogelijkheid om zonder problemen de wedstrijd te verplaatsen naar een andere
datum of een speler van een ander team te vragen om uit te helpen.
Tijdens trainingen en wedstrijden in de diverse sportaccommodaties blijft men uit
het materialenhok.
Tijdens trainingen en wedstrijden helpt iedereen mee met het opbouwen en
opruimen. Hier is ieder team samen voor verantwoordelijk.
Jeugdleden die trakteren kunnen dit doen aan het einde van de training/
wedstrijd.
Laat de kleedlokalen (en douches) netjes achter.
Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan
het team.
SV Panningen / SV Egchel kan alleen maar bestaan met hulp van vrijwilligers:
Neem zelf initiatief.
Indien gevraagd wordt om hulp, wees bereid om je handen uit de mouw te
steken.
Heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden.
Praat positief / coachend over elkaar.
Ga met respect om met de medespelers. Ook buiten de wedstrijd/training ga je
sportief met elkaar om (geen pestgedrag of ander gedrag dat ervoor zorgt dat de
relatie van het teamlid met het team kan worden aangetast).

Waarop kunnen we spelers aanspreken?
Ter verduidelijking volgen hieronder enkele specifieke situaties, die te maken hebben met
het verstoren van de trainingen en wedstrijden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medespelers aanmoedigen om dingen bewust anders te doen dan wat de trainer /
leider wil.
Medespelers beledigen of denigrerende opmerkingen over hen maken.
Schreeuwen of ander ongepast gedrag.
Pesten of negatief benaderen van medespelers.
Het steeds te laat komen (indien ouders hier een rol in spelen bij vervoer, ouders
aanspreken).
De kleedkamer (en douches) niet netjes achterlaten.
Gebruik van mobiel tijdens de training of wedstrijd, behalve in bijzondere
situaties.
Ongepast gedrag naar de scheidsrechter.
Communicatie tijdens training of wedstrijd met iemand buiten het veld, indien niet
in relatie met het voetballen.
(Ongevraagde) communicatie met de scheidsrechter door een ander dan de
aanvoerder.

4.3.2. Ouders/verzorgers
Wat is gewenst gedrag?
Gedrag dat de spelers helpt/ondersteunt/motiveert bij hun spel:

•
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Respectvol zijn naar scheidsrechters, coaches en spelers.

•

•
•

Een positieve houding ten opzichte van de organisatie: SV Panningen / SV Egchel
werkt met vrijwilligers die hun best doen er een mooie vereniging van te maken.
Een positieve bijdrage wordt gewaardeerd.
Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het kind, ook indien
het niet het eigen kind is.
Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het team,
aanmoedigen van het team.

Een positieve bijdrage leveren om SV Panningen / SV Egchel een bloeiende vereniging te
laten zijn en blijven:

•

Plan zoveel mogelijk activiteiten buiten de trainingen en wedstrijden om. Er wordt
namelijk op de spelers gerekend.

•

Bied jezelf aan om een taak te vervullen. Denk bijv. aan het maken van een rijen wedstrijdschema, zitting nemen in een commissie, meehelpen tijdens een
activiteit, etc..
Afmelden voor een training of wedstrijd kan soms noodzakelijk zijn, doe dit zo
vroeg mogelijk. Afmelden doe je bij de desbetreffende trainer / leider of coach,
niet bij een teamgenoot. Kom op tijd, ook bij onderlinge afspraken over
gegroepeerd rijden.

•

•
Waarop kunnen we ouders/verzorgers aanspreken?
Enkele gedragingen die het wedstrijdverloop negatief kunnen beïnvloeden:

•
•
•
•

Het bemoeien met spelers, de trainer / leider of de coach tijdens de training of
wedstrijd.
Het uitfluiten van het andere team, of negatief zijn tegenover (spelers van) het
andere team of ouders.
Het zich hoorbaar bemoeien met (vermeend) onterechte beslissingen van de
scheidsrechter. Dit is niet de taak van een ouder/verzorger.
Het op de spelersbank zitten of in het veld stappen tijdens de wedstrijd, (bespreek
desnoods opmerkingen na de wedstrijd met de trainer / leider / coach).

4.3.3. Trainers / leiders, assistent-trainers / leiders & coaches
Wat is gewenst gedrag?
In relatie tot het positief training geven:

•
•
•
•

Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer.
Spelers komen om het voetbal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien
over hun ontwikkeling hierin, kortom: sportief coachen.
Training afstemmen op niveau spelers en team.
Saamhorigheid nastreven.

In relatie tot het respectvol training geven:

•
•
•
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Een positief opvoedende benadering nastreven in de trainingen.
Evenveel aandacht geven aan iedere speler.
Een voorbeeldrol vervullen waaraan de spelers zich graag willen spiegelen.

In relatie tot een veilig sportklimaat:

•
•
•
•
•

Zieke of geblesseerde sporters benaderen met interesse.
Beseffen dat je als trainer / leider een voorbeeldfunctie hebt.
Normen en waarden duidelijk uitdragen, gedragsregels hanteren.
Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler.
Neem contact op met de coördinator of jeugdcommissie in dien er sprake is van
(een vermoeden van) pestgedrag, moeizame communicatie met het team of
andere gelijkaardige probleemgevallen.

•
Waarop kunnen we trainers / leiders & coaches aanspreken?
In relatie tot ongewenst gedrag van de trainer / leider een aantal voorbeelden:

•
•
•

Spelers in het openbaar negatief bekritiseren.
Gedrag hanteren dat als pesten zou kunnen worden uitgelegd.
Meer fysieke aanraking dan functioneel noodzakelijk.

In relatie tot voorbeeldgedrag:

•
•

Roken / alcoholgebruik tijdens de training of wedstrijd.
Zelf wel met een mobieltje bezig zijn.

4.4. Afspraken en regels ter voorkoming seksueel misbruik
Een vrijwilliger en/of trainer / leider / coach zal zich gedurende de activiteiten van SV
Panningen / SV Egchel ervan onthouden om met een jeugdlid om te gaan op een wijze,
die het jeugdlid in zijn waardigheid aantast. Seksuele handelingen van welke aard dan
ook en intieme relaties met de jeugdige zijn onder geen beding geoorloofd. Het is niet
toegestaan het jeugdlid zodanig aan te raken, dat het jeugdlid en/of de vrijwilliger en/of
de betaalde trainer / leider / coach dit als seksueel of erotisch zal ervaren. Dit alles wordt
gezien als seksueel misbruik. De vrijwilliger en/of trainer / leider / coach mag de
activiteiten van SV Panningen / SV Egchel niet gebruiken voor doeleinden van eigen nut
of bevrediging die in strijd zijn met de persoonlijke integriteit van het jeugdlid. Een
vrijwilliger en/of trainer / leider / coach mag niet ingaan op seksueel getinte
toenaderingspogingen van het jeugdlid ook al verlangt de jeugdige daarnaar of nodigt
daartoe uit.
Voor meer informatie over afspraken en regels ter voorkoming seksueel misbruik zie
https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie
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5. Zo stellen wij ons op, op het speelveld van Panningen en Egchel.
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6. Meer informatie
Opzoek naar extra verdiepende informatie? Neem dan een bezoek aan een van
onderstaande links.
6.1.

•
•
•
•
•
•
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Links met meer informatie
Website SV Panningen
http://www.svpanningen.nl/
Website SV Egchel

http://www.svegchel.nl/

Facebook SV Panningen

https://www.facebook.com/svpanningen/

Facebook SV Egchel

https://www.facebook.com/svegchel/

KNVB

http://www.knvb.nl/

Voetbal.nl

https://www.voetbal.nl

