
Normen en Waarden Sparta’30 
 
GEDRAG: 
Onze vereniging stelt zich tot doel om alle leden en betrokkenen plezier te laten beleven aan het 
voetbalspel en alles wat er omheen gebeurt.  
Dit kan alleen als het gedrag van leden past binnen de maatschappelijke normen en waarden.  
Het kernbegrip in deze is respect en een positieve benadering van al onze leden en medewerkers.  
Het bestuur zal deze afspraken bewaken en zo nodig passend optreden tegen buitensporig gedrag 
met sancties die in onze statuten zijn opgenomen (Artikel  6). 
Op fysiek geweld volgen te allen tijde sancties, eventueel gevolgd door royement. 
 
Gedragsregels: 
●  Wij hebben respect voor het voetbalspel en alles daar omheen,  en respecteren de beslissingen 

van de(ass.) scheidsrechter 
●  Wij pesten, schelden en intimideren  NIET 
●  Wij houden ons aan afspraken 
●  Wij praten  MET  elkaar en niet  OVER  elkaar 
●  Wij laten het sportpark en de kleedkamers schoon en in goede staat achter 
●  Wij gedragen ons als een goede gastheer / gastvrouw 
●  Wij spreken elkaar aan op wangedrag en grijpen, indien veilig en mogelijk, gepast in 
●  Wij onthouden ons van (fysiek of verbaal) geweld 
●  Wij vloeken niet en maken geen racistische opmerkingen 
●  Wij zijn op tijd aanwezig voor trainingen en wedstrijden   
●  Wij genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten 
●  Tijdens jeugdwedstrijden tot 12.30 uur is het sportpark rookvrij, hierna kan gerookt worden bij de  
     daarvoor opgehangen asbakken.   
●  Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar 
●  Glaswerk langs de lijn is niet toegestaan 
●  Afsteken van vuurwerk is niet toegestaan op ons complex 
●  Rookpotten aansteken in overleg met het bestuur en/of beheerder.  In ieder geval mogen deze    
     niet aangestoken worden in de nabijheid van het kunstgrasveld. 
●  Waardevolle spullen mogen niet in de kleedkamers worden achtergelaten,  v.v.Sparta’30   
     accepteert geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte spullen 
●  Het is niet toegestaan om voedsel en drank anders dan op de locatie verkrijgbare consumpties,  op 

het complex te brengen 
 
Je bent een topsporter als je: 
●  Respect toont naar je trainer en leider 
●  Respect toont naar je teamgenoten 
●  Respect hebt voor je tegenstander 
●  Respect hebt voor de scheidsrechter 
●  Waardering toont naar alle vrijwilligers 
●  Goed omgaat met alle materialen 
●  Als je te allen tijde het goede voorbeeld geeft  aan junioren en pupillen 
●  Als je alle trainingen en wedstrijden bijwoont 
●  Als je je tijdig afmeldt bij de trainer of leider voor trainingen en wedstrijden 
 
Je bent een toptrainer/leider als je: 
●  Op een positieve wijze omgaat met je spelers en hun mogelijkheden 
●  Respect laat zien en horen voor tegenstanders en hun begeleiders 
●  Respect toont voor (ass.)scheidsrechters en hun beslissingen 
●  Waardering toont voor alle vrijwilligers 
●  Netjes omgaat met de accommodaties en de materialen, uit en thuis 



●  Gedrag een voorbeeldfunctie is 
 
Je bent een topouder/supporter als je: 
●  Alleen op een positieve wijze je eigen kind en alle teamgenoten aanmoedigt 
●  Waardering toont voor alle leiders, trainers en vrijwilligers 
●  Als je terughoudend bent bij zaken waarvoor een trainer/leider is aangesteld 
●  Respect toont voor trainers, leiders, spelers en supporters van de tegenstander 
●  Respect toont voor de (ass.) scheidsrechters en hun beslissingen 
●  Respect toont voor accommodaties en materialen, uit en thuis 
●  Gedrag een voorbeeldfunctie is 
 
Als bestuur van Sparta’30 zijn wij er van overtuigd dat we er met deze gedragsregels samen voor 
kunnen zorgen dat Sparta’30 een sportieve vereniging blijft waar plezier en respect voorop staat! 
We dragen dit ook uit naar collega verenigingen, hun spelers, ouders en andere betrokkenen. 
 
Contributie: 
●  Als goed lid betaalt u uw contributie op tijd binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur 
●  Blijft u in gebreke dan kan het bestuur een speelverbod opleggen 
●  Opzeggingen voor het volgende seizoen dienen voor 1 juni ontvangen te zijn 
●  Bij tussentijdse opzegging blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd 
●  Als goed rustend/niet spelend lid geldt eveneens een betaling binnen 14 dagen na ontvangst van 

de  factuur. Wordt aan deze verplichting niet voldaan kan het lidmaatschap overgaan in de 
mutatie bezoeker. 

 
Boetes en schorsingen: 
●  De door de KNVB opgelegde boetes en schorsingen worden altijd verhaald op de overtreder 
●  Als de boetes niet worden betaald, kan aan de speler door het bestuur een speelverbod  worden 

opgelegd 
●  Naast schorsingen door de KNVB kan het bestuur n.a.v. ongewenst gedrag ook schorsingen en/of  

een speelverbod aan individuele leden opleggen 
 
 

AANNAMEBELEID  VRIJWILLIGERS: 
Sparta’30 hanteert dit beleid om een goed beeld te krijgen van de beoogde vrijwilliger die een 
functie binnen onze vereniging gaat vervullen. Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden 
en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, 
begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. 
Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen: 
 
●  Een kennismakingsgesprek 
●  Controle van diverse referenties (bijvoorbeeld): 

de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger vandaan komt indien van toepassing) 
●  Het aanvragen van een VOG  (Verklaring Omtrent Gedrag) 
●  Bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels 
 
Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste 
situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te 
ontmoedigen om een functie binnen onze sportorganisatie te ambiëren. 
 

VERTROUWENSPERSOON  SPARTA’30: 
Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buiten gesloten of gepest? 
Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? 
Zijn er andere personen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een 
wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? 



Levert voetbal meer stress op dan plezier? 
 
Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegenaan kunt lopen en niet goed weet hoe je dit zelf 
moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan 
worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt, is het misschien goed om even door 
te lezen, omdat v.v. Sparta’30 je hierbij zou willen helpen! 
 
Wat kunnen wij doen? 
v.v.Sparta’30 is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een 
omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden 
met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te 
creëren voor haar leden doet v.v.Sparta’30 er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals 
treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, racistische opmerkingen,  seksuele intimidatie en 
andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden 
om hen te ondersteunen.  
Ongewenst gedrag komt overal voor en kan (helaas) dus ook binnen onze vereniging plaatsvinden. 
 
Om deze reden zijn er bij v.v.Sparta’30 twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen 
vormen het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben 
gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven beschreven of van gelijke strekking, door leden van 
de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. De vertrouwenspersonen 
nemen vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich 
binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld. Er zal echter in geen geval contact 
gezocht worden vanuit de vertrouwenspersonen met leden waarover zorgen zijn. Deze 
verantwoordelijkheid ligt bij het lid zelf en/of de ouders. 
 
De vertrouwenspersonen zijn: 
 
F. Sterrenburg,   tel. 06 28202591 
C. van der Linden,  tel. 06 53945404 
 
 
 
 
 
 
 
Slotbepaling: 
●  In de situatie waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur of diens gemachtigde. 
 
 


