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KGS Bree-Beek
GOED VOORBEELD DOET VOLGEN!
Gedragscode KGS Bree-Beek
Voor spelers, ouders, verantwoordelijken, supporters

Algemeen
Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, werd een gedragscode door
KGS Bree-Beek opgesteld. Deze gedragscode is van toepassing op alle spelers, ouders,
trainers, afgevaardigden, medewerkers en supporters van KGS Bree-Beek.
Mogen we aan de ouders vragen deze regels met hun kind(eren) door te nemen en mede
zorg te dragen voor naleving ervan. Met deze gedragscode geeft de fusieclub aan welk
gedrag en welke houding de club van zijn leden, medewerkers en ouders van de
jeugdspelers verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.
Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk
beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
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Missie KGS Bree-Beek
KGS Bree-Beek heeft als missie, binnen de structuur van VV (Voetbal Vlaanderen) en
KBVB, haar leden, uit de eigen en omliggende streken, een kwalitatieve opleiding aan te
bieden, zodat de leden hun aanwezige talenten op een eigen niveau kunnen ontwikkelen,
dit ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst. KGS Bree-Beek is één familieclub.
KGS Bree-Beek is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve
wijze in clubverband sport wil bedrijven. KGS Bree-Beek beoogt met het opstellen van
deze gedragscode en onderliggende regels een sfeer te creëren waarin iedereen - van
jong tot oud - zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze
familievereniging gedraagt.
De rode draad die door deze gedragscode loopt is: sportiviteit, respect en
familiegevoel.
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We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
Het bestuur van KGS Bree-Beek wil alle leden zo goed mogelijk laten voetballen binnen
hun persoonlijke mogelijkheden. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau
aan de competitie te laten deelnemen dat dit voldoende uitdaging biedt om beter te gaan
voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het
verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat KGS Bree-Beek een club is om trots op
te zijn.
KGS Bree-Beek is één familieclub.
1

De tien huisregels van KGS Bree-Beek
Spelers, ouders, verantwoordelijken, supporters
1 Zijn in hun gedrag een voorbeeld voor anderen
2 Behandelen scheidsrechter en bezoekers met respect
3 Gebruiken geen geweld of scheldwoorden
4 Plegen geen vandalisme
5 Zoeken bij problemen altijd contact met een bestuurslid
6 Praten met elkaar en niet over elkaar
7 Laten de kleedkamers, de velden en de kantine netjes achter
8 Gedragen zich als sportieve supporters rond het speelveld
9 Zetten zich actief in voor de club als vrijwilligers
10 Voetbal is een ploegsport: moedig elkaar aan! Iedereen maakt al eens een fout,
leer hiervoor begrip te hebben.

2

Gedragscode voor doelgroepen
Sommige regels zijn in meer of mindere mate van toepassing op bepaalde
doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor spelers.
Door specifieke gedragscodes op te stellen, krijgt elke groep ook eigen
verantwoordelijkheden, waarop ze kunnen worden aangesproken.

2.1

Spelers

Houding
 Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn
medespelers in het veld.
 Weigert nooit indien hij gevraagd wordt mee te spelen bij een ander team bij
spelerstekort in dat team.
 Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en toon zoveel mogelijk inzet.
 Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en geef hem een hand na de
wedstrijd.
 Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en
woorden.
 Een overwinning mag gevierd worden, maar we provoceren niet.
 Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 Wens je tegenstander een prettige wedstrijd en geef hem/haar na de wedstrijd
een hand.
 Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of
de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
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Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken,
bijvoorbeeld met je trainer, je afgevaardigden, je teamgenoten of je ouders.
Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en
wedstrijden spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
Diefstalen beschadigingen worden zwaar gesanctioneerd.
De spelers van KGS Bree-Beek betalen tijdig hun lidgeld via overschrijving. Bij
laattijdige betaling neemt het betreffende lid niet deel aan de trainingen en speelt
hij / zij geen wedstrijden tot de betaling in orde is.
Afspraken in clubverband nakomen.
Meedoen aan acties en evenementen.
Sportief gedragen in en buiten het veld.
Voetbalvaliezen en fietsen op de bestemde plaatsen.
We zijn steeds positief t.o.v. elkaar en onze club.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen
van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. Indien dit wel gebeurt neem je contact
op met iemand van het bestuur.
Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
Meld aan de vertegenwoordiger van de club als iets kapot is gegaan.
Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in
bewaring bij de trainer of afgevaardigden. Ook zijn er in alle kleedkamers kastjes
met sleutel voorzien voor bewaring.
Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
De spelers geven de trainer zowel voor of na een training / wedstrijd de hand.

Stiptheid
Gelieve altijd tijdig aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijden.
Verwittig tijdig bij afwezigheid altijd de trainer of afgevaardigden van uw ploeg.
Het regelmatig bijwonen van de trainingen is een absolute vereiste!
Bij uitwedstrijden verzamelen we steeds aan de terreinen van KGS Bree-Beek, tenzij
anders wordt afgesproken.
Spelers die een identiteitskaart hebben (vanaf 12 jaar), dienen die altijd mee te hebben
op wedstrijden. Indien ze deze niet kunnen voorleggen, kunnen ze niet deelnemen aan
de wedstrijd!
Hygiëne
Douchen na elke training en wedstrijd is verplicht behalve voor debutantjes.
Tijdens het douchen worden badslippers gedragen.
Er worden geen sierraden (horloge, ketting, armbandjes, oorbellen, piercings, …)
gedragen tijdens training of wedstrijd
Verzorging en voeding
We weten allemaal dat alcohol, roken en slechte voeding een negatieve invloed hebben
op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus beperkt te worden.
Gebruik voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd.
Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te
bevelen.
Kledij en materiaal
 Draag tijdens zowel de thuis- als de uitwedstrijden altijd de training van KGS
Bree-Beek.
 Probeer zoveel mogelijk al het sportgerief zoals sporttassen en trainingsuitrusting
te naamtekenen.
 Draag tijdens de verplaatsing op uitwedstrijden altijd gewone (sport) schoenen
zodat de auto's niet worden beschadigd door de studs van voetbalschoenen.
 Voetbalschoenen moeten verplicht worden schoongemaakt aan de borstels buiten,
en dus niet tegen de muren. De schoenen afwassen gebeurt buiten aan de
voorziene plaats voor het betreden van de kleedkamers.
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Respecteer het materiaal van uw medespelers.
Beenbeschermers zijn verplicht
We raden de jeugd aan zoveel mogelijk te spelen met vaste studs. Tot en met
préminiemen is dit zelfs verplicht.
Voetbalschoenen zijn steeds gepoetst.
Verloren / gevonden voorwerpen vragen in kantine

Studie en voetbal
 Studie heeft altijd voorrang op voetbal.
 Tijdens de examens zal het trainingsritme aangepast worden. Maar trainen kan
ook een ontspanning zijn.
Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand
gaan.
Ouders
Ouders zijn voor onze jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich
aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook
zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor
de ouders van onze spelers:



















Forceer een kind dat geen interesse toont in de voetbalsport nooit om deel te
nemen aan voetbal
Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe en laat het
coachen over aan de afgevaardigden en/of trainers;
Vermijd prestatiedruk. Maak uw kinderen duidelijk dat sport meer is dan ‘winnen
of verliezen’. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf,
samenwerking, zelfvertrouwen, enz.
Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede
trainer zal aanpassen aan de mogelijkheden van de groep
Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het
resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling
Aanvaard de ploeg waarin je zoon/dochter is ingedeeld ongeacht het niveau en
draag je steentje bij op een positieve manier.
Waardeer de beslissingen van bestuur/trainers/coördinatoren.
Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan
een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het
kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt
of een wedstrijd heeft verloren
Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen en te proberen. Fouten
maken mag! Applaudisseer voor goed spel zowel voor thuisploeg als
tegenstander.
Val een beslissing van een scheidsrechter, afgevaardigde of trainer niet in het
openbaar aan, en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel. Erken
de waarde en het belang van vrijwillige scheidsrechters, afgevaardigden en
trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de ontspanning van jullie
kind mogelijk te maken.
Ondersteun (alle) onze pogingen en maatregelen om verbaal en fysiek misbruik
tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
Blijf te allen tijde achter de omheining van het veld. Het speelveld is voor de
spelers en hun trainers.
Ouders en familie moedigen de ploeg aan op een positieve manier, maar
zijn geen extra trainer die eigen richtlijnen geven.
Adreswijzigingen en nieuwe telefoonnummers moeten worden meegedeeld aan
het secretariaat.
Ouders die meerijden met spelers, gelieve zich te houden aan het wettelijk
toegelaten aantal passagiers
U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
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U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en
wedstrijd.
U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of
wedstrijd.
U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten:
kleding, schoenen, douchespullen.
U voldoet op tijd de betaling van het lidgeld.
U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de
club, bv. Handje helpen in de kantine, goalen klaarzetten, kleedkamer helpen
poetsen eventueel in beurtrol, ….
Stimuleer uw kinderen tot meedoen.
Leer uw kinderen de clubregels.
Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn.
Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
Bespreek problemen met de juiste mensen.
U moedigt de spelers steeds positief aan.
Vervoer bij uitwedstrijden, tracht de verplaatsingen met zo weinig mogelijk auto’s
de doen (respect voor milieu).
Gebruik de website www.footbel.com of de website www.kgsbree-beek.be. Deze
kan je ook raadplegen om bv. te zien als er wedstrijden worden uitgesteld, …
Afgevaardigden / trainer
Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme van
jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag
onttrekken.
Zorg ervoor dat alle spelers voldoende speeltijd krijgen, minstens 50%.
Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is
slechts een onderdeel van het spel, verliezen trouwens ook!
Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk, als zij fouten maken of een
wedstrijd verliezen.
Controleer, of het materiaal veilig en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid
van de jongeren.
Breng de spelers bij respect te hebben voor de tegenstander en voor de
(beslissingen van de) scheidsrechter.
Volg het advies op van een arts bij het beantwoorden van de vraag, of een
geblesseerde speler wel of niet kan spelen.
Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer
het verdiend is. Een schouderklopje doet al wonderen!
Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en
ontwikkeling van kinderen.
Ruim na een training de doelen op en breng ze naar de voorziene plaats
Berg de cornervlaggen op na een wedstrijd
Zorg voor het schoonmaken van de kleedkamer.
Neem deel aan de jeugd- / trainersvergaderingen en eventuele andere
overlegvormen die binnen KGS Bree-Beek worden georganiseerd.
Zorg bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de
spelers.
Wangedrag of andere problemen tijdig rapporteren aan iemand van het bestuur.
Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders ingelicht.
Heeft respect voor spelers, ouders, afgevaardigden, medewerkers en bestuur
Ziet er op toe dat zorgvuldig wordt omgegaan met de velden.
Brengt spelers passie bij voor het spel.
Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, doelen, enz.).
Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
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Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
Ontvangt de verantwoordelijken van de tegenpartij en de scheidsrechter.
Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens
de wedstrijden.
Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer
Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
Communicatie met de ouders is van groot belang: de trainer deelt op papier
/SMS/e-mail/FB/ … tijdig een overzicht mee van de te spelen wedstrijden van
volgende maand. Hierop staat vermeld bv. uur van vertrek, naam tegenstander.
Bij tornooien wordt ook een duidelijk tijdsschema meegegeven te worden. Ouders
moeten op voorhand de activiteiten van hun kinderen kunnen plannen.
Trainer en afgevaardigden maken in het begin van het seizoen duidelijke
taakomschrijvingen.(zie functieomschrijving trainer en functieomschrijving
afgevaardigde)
Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden
dan bepaalt een trainer of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag
voetballen.
De trainer die het laatst de terreinen verlaat sluit de grote poort.
Zorgt ervoor dat er nooit forfait wordt gegeven.
Bestuur
Wees een voorbeeld voor anderen in woord, gedrag en gebaar.
Draag de gedragscodes uit onder toeschouwers, trainers, afgevaardigden, spelers,
scheidsrechters en ouders.
Maak ze bewust van de verantwoordelijkheid voor de sfeer binnen de club en
'fairplay' in sport en spel.
Eigen scheidsrechters
Ken de regels, en pas deze toe!
Pas de regels aan, wanneer het niveau van de spelers daarom vraagt, en
communiceer dit met de trainers van de teams.
Gebruik het gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in
het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
Geef daar, waar het verdiend is, beide teams een compliment voor hun goede
en/of hun sportieve spel.
Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
Beoordeel opzettelijk en goed geplande overtredingen als onsportief gedrag,
waardoor het respect voor eerlijk spel gehandhaafd blijft.
Toeschouwers
Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde
sportbeoefening. De spelers doen dit niet voor uw vermaak en kunnen dus niet
gezien worden als profsporters!
Gedraagt u zich op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen
of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en aanhangers of toeschouwers
van de tegenpartij.
Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van de bezoekers.
Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd
zijn.
Maak spelers niet belachelijk, en scheld hen niet uit, als er een fout wordt
gemaakt gedurende een wedstrijd.
Veroordeel elk gebruik van geweld.
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Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet volgen!
Blijf altijd buiten de veldafrastering.
Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
Infrastructuur zoals kleedkamers, kantine, velden
Spelen en voetballen in de gang van de kleedkamers is niet toegestaan.
Vanaf de U8 worden ouders niet meer toegestaan in de kleedkamers.
Er geldt een algemeen rookverbod in de kleedkamers, in de gangen maar ook in
het vergaderlokaal en de kantine.
Help mee zorgen voor de netheid van de kleedkamers: sorteer afval in de juiste
vuilnisemmer!
Rommel die we maken ruimen we zelf op, bv. glazen inleveren aan de toog, afval
gesorteerd in de vuilnisbakken, enz.
Er worden geen glazen / flesjes mee naar buiten genomen.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in
de kantine of op het terrein van KGS Bree-Beek.
Agressief of ander normafwijkend gedrag in de kantine wordt niet getolereerd en
leidt tot ontzegging van de toegang.
Kleedkamers worden schoon achterlaten. Een daartoe door trainer of
afgevaardigde aangewezen speler draagt zorg voor het ordentelijk achterlaten van
de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij
uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen.
Kleedkamers worden zorgvuldig gepoetst. D.w.z. Grof vuil wordt eerst met een
borstel verwijderd. Daarna wordt een emmer zuiver water (voorzien van
schoonmaakproduct) door het lokaal gegooid, daarna wordt er nauwkeurig
afgetrokken en men veegt steeds na met een dweil.
De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de trainer.
Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene
plaatsen gezet. Kortom behandel alles met het nodige respect.
Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus rond
het veld als je naar de andere kant moet.
Blijf achter de omheining tijdens een wedstrijd.
Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van
het team en van bestuursleden.
Fietsen en brommers worden in / bij de fietsenstalling geplaatst.
Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (zoals
ambulance verkeer) vrijgehouden.

Communicatie
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels
en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven,
wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Deze gedragscode staat volledig gepubliceerd op
onze website: www.kgsbree-beek.be
KGS Bree-Beek heeft een goed bestuur met vele leden. Zij bepalen de gang van zaken.
Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan
door aan iemand van het bestuur. We trachten er steeds samen uit te komen.
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot maatregelen opgelegd door KGS BreeBeek.
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast en besproken met de
ouders. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die
overeenkomen met het geconstateerde gedrag.
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Iedere ouder ontvangt regelmatig via e-mail weekmededelingen. Zo houden we de
ouders/spelers op de hoogte van alle evenementen en andere punten (bv eetdagen,
kerstfeestje, speculaasactie, …).
Voetbal is tof en moet tof blijven.
We maken er samen een positief verhaal van.
En denk eraan:
DE BAL IS ROND, MAAR ZONDER VRIJWILLIGERS DRAAIT DE WERELD VIERKANT.
Het bestuur
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