
 

 

 Gedragscode SV Losser 

 

Gedragsregels voor leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. Of het nu gaat om degene, die 

actief sport bedrijft, de passieve toeschouwer of degene, die meehelpt (een functie bekleedt) binnen 

een vereniging:  

"Iedereen moet bij SV Losser plezier kunnen beleven aan de voetbalsport."  

Dit houdt in dat we gezamenlijk de vereniging moeten inrichten, luisterend naar elkaar en zoveel 

mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken gemaakt 

moeten worden over de wijze waarop je met elkaar omgaat.  

Met "elkaar" bedoelen we naast alle leden en vrijwilligers van de SV Losser ook de gasten/ 

bezoekers, de scheidsrechter en de bezoekende clubs met hun supporters.  

De afspraken zijn vastgelegd in deze Gedragscode SV Losser. Het zijn waarden en normen, die we als 

vereniging willen uitdragen. Deze gedragscode maakt integraal onderdeel uit van ons Huishoudelijk 

Reglement. 

De volgende regels zijn van toepassing:  

• Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te 

bezigen. Verbaal en fysiek geweld evenals pesten. Je bent als mens een voorbeeld voor anderen.  

• Het maken van foto ’s met behulp van bijvoorbeeld een mobiele telefoon in de kleedkamer wordt 

niet getolereerd. Mocht het laatste toch gebeuren en worden de foto’s van de gefotografeerde 

verspreid zal er onmiddellijk een strafmaatregel volgen en/of aangifte gedaan bij justitie.  

• Onze vereniging toont zich een goede gastheer voor (assistent)scheidsrechters, bezoekende clubs 

en hun supporters. Het zijn gasten en geen vijanden.  

• Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen en is aansprakelijk voor door hem/haar 

aangerichte schade. Wees niet alleen zuinig op onze spullen, maar ook op die van een ander.  

• Voor het gebruik van het clubhuis is een meer gedetailleerd bestuursreglement opgesteld 

(Handboek Kantine), waar eenieder zich aan dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken 

buiten het clubhuis is verboden. Roken in de bestuurskamer en de kleedkamers is niet toegestaan. 

Dit geldt ook in de kantine.   



• De kleedkamers dienen na elk gebruik schoon achtergelaten te worden. Het achterlaten van afval 

op en rond de speelvelden is niet toegestaan. Daarvoor zijn afvalbakken geplaatst. Het douchen en 

omkleden dient zich te bepreken tot een half uur na afloop van training en wedstrijden  

• Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde straf n.a.v. 

een gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boete en/of de in 

rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.  

• Een verenigingslid accepteert het gezag van de scheidsrechter, de teamleiding en van het bestuur. 

Je spreekt mèt elkaar en niet óver elkaar. Openheid en eerlijkheid staan voorop.  

• Een verenigingslid is aanspreekbaar op het niet-naleven van de gedragsregels van de vereniging. 

Het corrigerend optreden bij gesignaleerd wangedrag kan gebeuren door een medelid, een 

vrijwilliger of het bestuur. Bij het herhaaldelijk niet-naleven van de gedragsregels door een 

verenigingslid, terwijl hij/zij daarop aangesproken is, neemt het bestuur passende maatregelen.  

• Een verenigingslid betaalt zijn/haar contributie via automatische incasso. Als deze betaling niet tot 

stand komt, voldoet het lid na een herinnering alsnog direct aan zijn betalingsverplichtingen. Bij het 

niet-naleven van deze regel is het bestuur gerechtigd om passende maatregelen te treffen. Deze 

maatregelen kunnen zijn: inname van de spelerspas door de penningmeester, vermelding van de 

betalingsachterstand in het clubblad, schorsing voor training, wedstrijd en het bezoeken en 

gebruiken van de gehele verenigingsaccommodatie en uiteindelijk royement.  

• Lidmaatschap van spelende leden kunnen enkel per 31 mei beëindigd worden dit i.v.m. contributie 

welke SV Losser afdraagt aan de KNVB.  

Het bestuur beslist in zaken waarin dit reglement niet voorziet. Deze gedragsregels gelden voor elk 

lid van de SV losser.  

  



Sanctiebeleid  

Het bestuur kan hier te allen tijde van afwijken als de situatie hier om vraagt. 

Overtreding Sanctie 
Veroorzaken overlast in kleedkamers 1e overtreding; waarschuwing     

2e overtreding; schorsing 2 wedstrijden 
Bij meermaals herhaling volgt sanctie op basis van 
de bevoegdheid en de beslissing van het bestuur. 

Verbaal geweld/onbetamelijk gedrag 1e overtreding; waarschuwing 
2e overtreding: schorsing vier wedstrijden   
3e overtreding; schorsing zes tot 8 wedstrijden 
Bij meermaals herhaling volgt sanctie op basis van 
de bevoegdheid en de beslissing van het bestuur. 

Vechten tijdens training/wedstrijd of in de 
kleedkamer 

5 wedstrijden schorsing 
Bij meermaals herhaling volgt sanctie op basis van 
de bevoegdheid en de beslissing van het bestuur. 

Fysiek geweld Royement 

Fotograferen in kleedkamer 1e overtreding: waarschuwing 
2e overtreding: schorsing twee 2 wedstrijden 
3e overtreding: 4 tot 6 wedstrijden schorsing 
Bij meermaals herhaling volgt sanctie op basis van 
de bevoegdheid en de beslissing van het bestuur. 

 

namens het hoofdbestuur van SV Losser  

S. Heitbaum, voorzitter  

 


