
Contract
Sportiviteit & Respect (verder S&R).

De christelijke voetbalvereniging De Jodan Boys en

  
(lid cvv De Jodan Boys) 

spreken af onderstaande gedragsregels na te leven - The Jodan Boys Rules. 
Ondertekening van dit contract is de bevestiging van die afspraken.

 
(X1)

(X1) Over de keuze voor het begrip Contract.
1. Met het woord Contract haakt cvv De Jodan Boys in op de wijze waarop (prof) voetballers en hun verenigingen afspraken vastleggen (contracten / contractspelers). In een andere (niet voetbalomgeving) zou je eerder spreken van een Verklaring.
2. De vereniging en haar meer dan 1200 ‘Contractspelers’ brengen zo tot uitdrukking hoe veel belang zij hechten aan de gedragsregels en een juiste toepassing daarvan!

Jodan Boys Rule 1: Ik gedraag me sportief; (ook al is dat soms lastig)
Toelichting: Sportiviteit is de belangrijkste spelregel, in het veld, én er buiten. Ook al is het soms lastig, bijvoorbeeld als een ander niet sportief is. 

Of als je de wedstrijd verliest. Toch moet je ook dan sportief zijn. Verliezen hoort erbij; zonder verliezers geen winnaars en omgekeerd.

Jodan Boys Rule 2: Ik respecteer iedereen; (clubgenoten én tegenstanders) 
Toelichting: Respect voor elkaar is een basiseis voor sportief voetbal. Respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, grensrechters, de leiders 

en trainers, de vrijwilligers in de kantine. Iedereen dus, want zonder respect voor elkaar kun je niet voetballen en heb je geen plezier in het spel.

Jodan Boys Rule 3: Ik ruim mijn rommel op; (ook bij uitwedstrijden) 
Toelichting: Je rommel opruimen? Dat gaat ook over netjes omgaan met materialen en spullen van de club. En met de eigendommen van een ander. 

Dus hou je het netjes in de kleedkamer, in de kantine, langs het veld. Dat geldt natuurlijk ook bij uitwedstrijden. 

Jodan Boys Rule 4: Ik speel altijd samen; (en niet alleen op het veld) 
Toelichting: Voetbal is teamsport. Binnen het veld, én erbuiten. Samenspel, zonder iemand uit te sluiten of te pesten. Je bent lid van de vereniging, om samen te 

genieten van voetbal. En van andere zaken, die de club voor jou organiseert. En natuurlijk mag de club ook aan jou vragen om er af en toe iets voor terug te doen. 

Jodan Boys Rule 5: Ik draag bij aan het teamgevoel; (binnen en buiten het veld) 
Toelichting: Teamgevoel begint bij jezelf! Je bent pas echt een team als je elkaar helpt en corrigeert. Bijvoorbeeld als een teamlid vervelende opmerkingen 

maakt over de scheidsrechter. Daar zeg je iets van, zodat hij/zij zich beter gedraagt. Dat is in het belang van het hele team, en van de speler zelf. 

Welke inspanningsverplichting ligt er bij de cvv De Jodan Boys? Ondermeer gaat het om de volgende punten:
1.  Mede op basis van The Jodan Boys Rules stimuleert de vereniging haar leden om ook zelf aan de slag te gaan met het thema Sportiviteit & Respect; 

2.  Het functioneren in een team heeft ook een belangrijke opvoedkundige waarde. Letterlijk spelenderwijs leren pupillen en jeugdspelers om
 te gaan met regels en leren ze rekening te houden met teamgenoten, tegenstanders, begeleiders, trainers en scheidsrechters; 

3.  Daarnaast zorgt de vereniging ervoor dat er elftalleiders zijn, trainers, scheidsrechters en honderden vrijwilligers die het mogelijk maken dat 
er iedere week gespeeld en getraind kan worden.

Deze drie punten maken het mede mogelijk dat leden zich kunnen ontwikkelen als speler en (nog veel belangrijker) als mens!

En als het mis gaat?
Bij serieuze overtreding van één of meerdere van deze Rules accepteer ik de maatregel die door de KNVB en/of de vereniging wordt opgelegd. 

Sancties zijn beschreven in het Statuut Normen en Waarden van cvv De Jodan Boys en zijn eender door het bestuur en de Algemene 
Ledenvergadering d.d. 13/12/2010 vastgesteld.

Er is meer….
Natuurlijk omvat Sportiviteit en Respect meer dan de in dit contract genoemde Rules. Beide partijen geven aan alles in het werk te zullen stellen om 

Sportiviteit & Respect op allerlei manieren binnen en buiten onze vereniging vorm te geven en uit te dragen.

Na lezing is dit contract ondertekend door:
 Fred Graafl and  
 Voorzitter cvv De Jodan Boys Lid cvv De Jodan Boys

  ........................................................................   ........................................................................

  Ouders/verzorgers lid cvv De Jodan Boys (alleen indien dit aan de orde is).  .....................................................................................................
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