10 geboden v.v. Gestel:











Je bent lid van een vereniging en niet van één team.
Toon respect voor iedereen.
Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter.
Complimenten zijn altijd leuk.
Het speelveld is van de spelers.
Heb respect voor andermans eigendommen en die van de club.
Geef je mening op de juiste plaats en tijd.
Kritiek is welkom, als het maar opbouwend is.
Afval, voor hetzelfde gemak gaat het in de bak.
Geen alcohol op of rond het veld.

Spelregels voor spelers:
Bij v.v. Gestel vinden we het belangrijk dat alle spelers zich op hun eigen niveau
ontwikkelen en plezier hebben in het voetballen.
Onze doelstelling is het beter maken van spelers, dit staat voor ons boven
het kampioen worden
 Behandel elkaar altijd met respect, ook in het geval van een meningsverschil.
 Ieder lid van v.v. Gestel dient zich sociaal op te stellen t.o.v. anderen, vooral
wanneer het gaat over communicatie waarbij beleefdheidsnormen in acht
genomen dienen te worden (geen schuttingtaal).
 Elk lid handelt in overeenstemming met de KNVB voetbalregels.
 Fysiek of verbaal geweld lijdt tot onmiddellijke schorsing en kan zelfs leiden
tot royering als lid van v.v. Gestel.
 In de gangen, kleedlokalen en kantine geldt een algeheel rookverbod.
 Spelers kunnen worden ingezet voor alle teams in hun eigen leeftijdscategorie,
een speler kan dit niet weigeren.
 Voetballen in een ander elftal dan waar voor je geselecteerd bent zonder
toestemming van je trainer is niet toegestaan.
 Het dragen van sieraden, horloges, kettingen, oorbellen , piercings, etc., tijdens
trainingen en wedstrijden is verboden. Deze dienen te worden verwijderd en /of
te worden afgeplakt.
 Na de training / wedstrijd douchen in overleg met leider / trainer.
 Het gehele team is verantwoordelijk dat de kleedkamer na afloop van een
training / wedstrijd schoon achterblijft, ook bij uitwedstrijden.
 Gedraag je in de kleedkamer normaal. Schade, moedwillig veroorzaakt door
een speler wordt verhaald op speler(s), of ouders. Blijf van de spullen van
een ander af.
 Zorg ervoor dat je voetbalspullen in orde zijn.
 Voetbal is een teamsport, dus denk aan het groepsbelang, zorg dat je ook na de
wedstrijd bij je team kan zijn.

Wedstrijden:
 Spelers die te laat komen zonder geldige reden beginnen per definitie niet
in de basisopstelling. Vervolgens volgen er gepaste sancties.
 Ben je geblesseerd op de wedstrijddag dan kom je op hetzelfde tijdstip
als je elftal voor een bespreking en / of een gezamenlijk vertrek bij uitwedstrijden.

Trainingen:
 Elke speler is verplicht 2x per week de groepstraining te volgen mits je
studie het toelaat. Ook als je op zwemles zit kan er een uitzondering gemaakt
worden.
 Alleen je trainer kan je eventueel van deze verplichting ontheffen.
 Bij verhindering dient de desbetreffende speler zelf de trainer telefonisch
te informeren, sms of app. sturen mag ook.
 Bij verzuim van de trainingen bestaat de mogelijkheid dat de speler geen
deel uitmaakt van de basisopstelling van de wedstrijd, ongeacht zijn talent.
 Ben tijdig aanwezig voor de training, 10 minuten voor aanvang. Zonder het
te melden volgen er consequenties bij te laat komen.
 De inzet van de speler op de trainingen kan bepalend zijn voor de basisopstelling
van de wedstrijd.
 Bij trainingen en wedstrijden is het dragen van sportkleding en scheenbeschermers verplicht.
 Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden.
 Er wordt van je verwacht dat wanneer je ergens last van hebt, je dit meldt
bij de trainer. In gezamenlijk overleg zal er gekeken worden naar de te nemen
stappen.
 Als je bij de laatste training in de week niet 100% fit bent dan meldt je dit
bij de trainer zodat hij hier rekening mee kan houden.
 Wanneer je geblesseerd bent laat je regelmatig je gezicht zien bij de
trainingen.
 Op wedstrijddagen ben je gewoon aanwezig zoals de rest van de groep.
 Tijdens de ramadan houden we rekening met het feit dat je eventueel minder
energie hebt, je moet dit dan voor de training / wedstrijd bij de trainer
aangeven. Het is echter geen reden om niet te komen.

Handleiding voor leiders en trainers, basisregels
Wat wordt er zoal van leid(st)ers en train(st)ers verwacht:
 Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren, handel als zodanig.
 Ben zelf altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een
goede voorbereiding.
 Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten
of bij het verlies van een wedstrijd.
 Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de coördinator en
bij de ouders.
 Stuur kinderen uit de E n F groep en D pupillen nooit naar huis. Regel dit
met de coördinator die op die avond aanwezig is, er is er altijd minimaal
1 aanwezig.
 Wanneer je op de wedstrijddag mensen tekort komt op het moment dat je
wilt verzamelen (A, B, C en D minimaal 12 spelers en E en F groep minimaal
7 spelers) neem je direct contact op met desbetreffende coördinator, zij
handelen dit verder af.
 Wanneer je onvoldoende spelers hebt voor de wedstrijden neem je uiterlijk
donderdag of 2 dagen voorafgaand aan de wedstrijd contact op met de
coördinator van jouw categorie.
 Je zorgt voor toezicht in de kleedlokalen voor en na de wedstrijden, zowel
bij uit en thuiswedstrijden, en tijdens trainingen tot de laatste speler klaar is.
 Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijd en trainingsmateriaal (hesjes,
ballen, waterzakken), bij vermissing melden aan de coördinator van jou
groep. Het tenue voor de wedstrijden moet eind seizoen (juni) ingeleverd
worden in de bestuurskamer bij de kleding coördinator.
 Regel het vervoer bij uitwedstrijden en maak een schema voor de ouders.
 Je maakt een telefooncirkel die je inzet bij afgelastingen of het doorgeven
wijzigingen.
 Je verzorgt het invullen en afhandelen van het digitale wedstrijdformulier
voor de A, B, C en D groep, en geeft de uitslag door aan het wedstrijdsecretariaat. Bij de E en F groep geeft de scheidsrechter de uitslag door
aan het wedstrijdsecretariaat. Leider hoeft niets te tekenen.
 Je zorgt dat het veld na de training / wedstrijd op tijd leeg is van
gebruikte materialen.
 Je ziet er op toe dat spelers rekening houden met weersomstandigheden
en passende kleding dragen, scheenbeschermers verplicht tijdens
wedstrijden en trainingen.
 Je neemt deel aan overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd
waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.

 Bij uitwedstrijden vertrekken we vanaf sportpark v.v. Gestel
 Je zorgt dat de mapjes met de spelerspassen (A, B, C en D groep) na afloop
van de wedstrijd weer in geleverd worden in de bestuurskamer bij v.v. Gestel.
Pasjes van uitgeleende spelers dienen direct na de wedstrijd weer in het goede
mapje terug gedaan te worden. Heb je dispensatiespelers moet je altijd het
goedkeuringsformulier van de KNVB meenemen.
 Vanaf maart moeten E spelers die overgaan naar de D groep een pasfoto inleveren,
de coördinator zal dit aan jullie doorgeven zodat jullie de spelers hierop aan
kunnen spreken en zorgen dat zij pasfoto inleveren met naam en geboortedatum
erop. Inleveren bij Henk van Eembergen voor 1 mei.
 Als iemand direct een rode kaart krijgt is hij / zij voor de eerstkomende competitie
of bekerwedstrijd geschorst. Dit volgens de KNVB regels.
Dit geldt ook als je in een vriendschappelijke wedstrijd een rode kaart krijgt.
Je wordt dan door v.v. Gestel geschorst voor de eerstvolgende competitie of
bekerwedstrijd.
Als de begeleiding van een team een kaart krijgt dan moet er altijd een
strafformulier worden ingevuld door beide partijen.
 Mochten er vragen of problemen zijn betreffende een team, neem dan contact
op met de coördinator van die groep.
Telefoonnummers zie bijlage in dit mapje en op de site www.vv-gestel.com
onder de knop algemeen, bestuur en medewerkers.
 Bij een tekort aan spelers hebben de standaardteams, A1, B1, C1 en D1 altijd
voorrang betreffende invulling spelers uit een lager team. Dit wel altijd in
overleg met de train(st)er / leid(st)er en coördinator. Ook voor lagere teams
is overleg met de leid(st)er van het betreffende team nodig.
 Zorg dat je wedstrijd volledig uitspeelt, dus staak nooit een wedstrijd. Ook al ben
je het niet eens met de scheidsrechter. Na afloop van de wedstrijd kan je bezwaar
aantekenen in het digitale wedstrijdformulier.
 Als er geen scheidsrechter aangewezen is door de KNVB is het verplicht dat de
thuisspelende vereniging zorgt voor een scheidsrechter. Deze moet wel lid zijn
van de club. De wedstrijdsecretaris regelt de scheidsrechter.
Als we ons met z’n allen aan bovenstaande regels houden, zullen we een prettig
voetbalseizoen tegemoet gaan.
Het plezier in het opleiden en in samen sporten en beter maken van de jongens en meisjes geeft
meer voldoening dan geforceerd kampioen worden.

Incident

Actie

Sanctie

Stelen van spullen

Politie inschakelen

Schorsen en voordragen aan
hoofdbestuur voor mogelijk
royement

Bedreigen en / of slaan van spelers,
leiders, trainers, coördinatoren, enz.

Aanspreken overtreder, informeren
ouders door jeugdcommissie

1e overtreding, gelijk de laatste
waarschuwing en 4 speelweken
schorsing
2e overtreding, schorsen en
voordragen aan hoofdbestuur voor
mogelijk royement

Ongewenste intimiteiten

Slachtoffer, melden bij jeugdbestuur

Schorsen, nader onderzoek volgt en
dan strafmaatregel

Pesten, , intimideren, van
teamgenoten, leiders, enz.

Aanspreken overtreder, informeren
ouders door jeugdcommissie

1e overtreding, waarschuwing en 1
speelweek schorsing
2e overtreding, laatste
waarschuwing en 2 speelweken
schorsing
3e overtreding, schorsen en
voordragen aan hoofdbestuur voor
mogelijk royement

Bekladden en vernielen van spullen
en spugen e.d. in de kantine, in
kleedlokalen en / of het gehele
sportcomplex

Aanspreken overtreder, informeren
ouders door jeugdcommissie

Kosten verhalen op overtreder /
ouders
1e overtreding, gelijk de laatste
waarschuwing en 4 speelweken
schorsing
2e overtreding, schorsen en
voordragen aan hoofdbestuur voor
mogelijk royement

Herhaaldelijk zonder afmelding weg
blijven van trainingen / wedstrijden

Aanspreken overtreder en
informeren ouders door leider, bij
herhaling informeren jeugdbestuur
door leider

1e overtreding, waarschuwing door
leider en 1 speelweek schorsing
2e overtreding, laatste
waarschuwing en 2 speelweken
schorsing
3e overtreding, schorsen en
voordragen aan hoofdbestuur voor
mogelijk royement

