GEDRAGSCONVENANT
Al weer een aantal jaren geleden hebben vele voetbalverenigingen in Nederland, waaronder de v.v. Engelbert, het
gedragsconvenant ondertekend. Aanleiding hiertoe was het te grote aantal misdragingen op en langs de voetbalvelden
van voetballers en voetballiefhebbers. Helaas is het noodzakelijk dat ook de v.v.Engelbert hieraan aandacht besteed.
We spreken als bestuur ook de hoop uit er nooit gebruik van de hoeven maken. Maar als het nodig is, zullen we niet
aarzelen! Als vereniging willen we n.l. onze goede naam en faam niet laten bezoedelen door onverantwoord handelende
leden.
We doen nogmaals een dringend beroep op spelers, elftal- en verenigingsfunctionarissen eerst tot tien te tellen in plaats
van direct tot ongewenste acties over te gaan. Aan verantwoordelijke elftalfunctionarissen hebben we het verzoek
direct zelf en zo mogelijk preventief in te grijpen.
Bedenk dat gelijk hebben en gelijk krijgen twee totaal verschillende zaken zijn. Met trammelant in welke mate dan ook
benadeelt u niet alleen uzelf maar ook uw elftal en de vereniging.
Wat de verenigingen ondertekenden:
De ondertekenaars van het gedragconvenant K.N.V.B. District Noord veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek
geweld bij de uitoefening van de voetbalsport.
benadrukken
*dat elk lid van de K.N.V.B. verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden
stellen vast
*dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen jegens scheidsrechters,
assistent-scheidsrechters, zaalfunctionarissen, verenigingskader, tegenstanders en supporters
zijn van mening:
*dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht dient te zijn op het bevorderen van wederzijds
respect en begrip.
stellen zich ten doel :
*te komen tot binnen de amateurvoetbalsport algemeen geaccepteerde gedragscodes
verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van deze gedragcodes.
HET OMGAAN MET HET GEDRAGSCONVENANT DOOR VERENGINGEN.
Tien gedragscodes in de vorm van de geboden.
1. Als speler ben je in alle opzichten een voorbeeld voor anderen.
2. Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak en je gebruikt het zeker niet op het veld of in de
kleedkamers. Drugs zijn helemaal taboe voor je.
3. Tijdens wedstrijden draag je het officiële tenue van de vereniging.
4. Zowel in als om het veld vloek je niet. Je beledigt niemand en gebruikt geen schuttingwoorden of
krachttermen. Medespelers, scheidsrechters en assistent-scheidsrechters worden hierop zonodig
aangesproken.
5. Je hebt respect voor je tegenstander. Je blesseert hem niet opzettelijk en vernedert hem niet in woord en
gebaar.
6. Je accepteert zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, van de leiding van je elftal en van het
bestuur of leden daarvan. Klachten kun je uiten in een persoonlijk gesprek dat achteraf plaatsvindt.
7 Je bent zuinig op de spullen van de vereniging en houdt de kleedkamers netjes. Dit geldt uiteraard ook voor de
spullen en de kleedkamers van de tegenstanders.
8. Je bent op tijd op de trainingen en tenminste een half uur voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig.
Wanneer je verhinderd bent, meld je je op tijd af bij de leiding van je team.
9. Voorschriften en aanwijzingen van trainers en elftalleiders volg je zonder tegenspreken op. Voor het uiten van
klachten ga je achteraf een persoonlijk gesprek aan.
10. Je gedraagt je bij uitwedstrijden niet anders dan bij thuiswedstrijden. Correct dus.
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