
 
 

Algemene gedragsregels: 

Normen en waarden 

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het 

voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De 

simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener 

zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.  

Het bestuur van de CVV de Jodan Boys wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan door een 

statuut normen en waarden in het leven te roepen en binnen de invloedsfeer van onze vereniging een preventief 

en correctief beleid te voeren.  

“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen 

grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.  

 Het statuut normen en waarden wordt op dit moment door het bestuur uitgewerkt en zal de komende 

ledenvergadering worden aangeboden aan de leden vanuit de ledenvergadering zal dan om medewerking 

gevraagd worden om de gemaakte afspraken te helpen bewaken 

 Algemeen geldende regels voor ieder lid en elke bezoeker van onze accommodatie 

1. Heb respect voor de ander, schelden wordt niet getolereerd. 

2. Heb respect voor andermans eigendommen. 

3. Wees zuinig op de door de club uitgeleende materialen. 

4. Ruim altijd je eigen rommel op, en gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

5. Glaswerk langs de speelvelden is verboden. 

6. Laat de kleedkamer altijd netjes achter. 

7. Laat in de kantine altijd een opgeruimde tafel achter en breng gebruikt glaswerk e.d. altijd terug naar de bar. 

8. Laat het coachen over aan de elftalbegeleiding. 

Van iedereen wordt verwacht dat zij leden en bezoekers aanspreken op ongewenst gedrag, bij ernstige gevallen 

gelieve direct contact te zoeken met één van de bestuursleden.  

Indien u zich niet kunt verenigen met deze geldende regels verlaat dan onze accommodatie! 

Indien u zich niet houdt aan deze geldende regels is het bestuur bevoegd u te (laten) verwijderen van de 

accommodatie van CVV de Jodan Boys 

Bestuur CVV de Jodan Boys 

 


