
ALGEMENE REGELS  

 De leden van Sc Meddo voldoen op tijd de contributie via een automatische betalingsprocedure. Bij 
achterstand van de contributiebetaling kan het betreffende lid deelname aan trainingen, wedstrijden 
en andere verenigingsactiviteiten ontzegd worden. Uiteindelijk kan het lidmaatschap door het 
bestuur zelfs opgezegd worden.  

 Sc Meddo -leden zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage aan de 
vereniging proberen te leveren. Ieder doet dit naar vermogen en mogelijkheden. Het lidmaatschap is 
meer dan voetballen en trainen alleen.  

 Beslissingen van de scheidsrechter worden geaccepteerd, ook al ben je het er niet mee eens.  

 Eventueel onsportief gedrag van de tegenstander is nooit een reden om zelf ook dit gedrag te 
vertonen.  

 Leden van Sc Meddo behandelen materiaal, velden en gebouwen met respect en zien erop toe dat 
anderen dit ook doen.  

 Leden van Sc Meddo tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, 
medespelers en tegenstanders.  

 Pesten wordt niet getolereerd.  

 Een verenigingslid van Sc Meddo heeft respect voor andermans eigendommen en is hoofdelijk 
aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade cq vernieling. Bij diefstal en 
vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie.  

 Van een Sc Meddo -lid wordt verwacht dat hij zijn medelid corrigeert in het geval deze de 
gedragscode overtreedt. Dit doe je door je medelid in woord te wijzen op zijn of haar 
verantwoordelijkheden, mocht dit niet toereikend zijn dan dien je het bestuur van Sc Meddo in te 
lichten.  

 Ieder lid van Sc Meddo dient zich te houden aan de aan hem door de club of door de KNVB 
opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem gepleegde overtreding. De club zal de door de KNVB 
opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende 
verenigingslid.  

 Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken 
en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd dient men zich bewust te zijn 
van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak. Roken is niet 
toegestaan in de kantine en het clubgebouw.  

 Drugsbezit en -gebruik in en om ons sportcomplex en/of bij bezoekende verenigingen is verboden. 
Dit geldt eveneens voor wapenbezit. Het overtreden van deze regels leidt ten alle tijde tot 
ontzegging van de toegang tot het sportcomplex en er zal indien dat noodzakelijk wordt geacht 
aangifte worden gedaan bij de politie.  



 
REGELS VOOR HET CLUBGEBOUW EN DE KANTINE  

 De kantine betreden met voetbalschoenen is niet toegestaan. 

 Roken is niet toegestaan in de kantine en de rest van de clubgebouwen.  

 Rommel die we maken ruimen we zelf op, d.w.z. glazen inleveren bij de bar, afval in de 
vuilnisbakken etc.  

 Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.  

 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of op 
het terrein van de vereniging.  

 Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.  

 Agressief of ander normafwijkend gedrag in de kantine wordt niet getolereerd en kan leiden tot 
ontzegging van de toegang.  

 

REGELS VOOR OP EN ROND HET SPORTCOMPLEX  

 Blijf als toeschouwer achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.  

 Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook 
wordt niet geaccepteerd. Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding 
van het team en van bestuurs- en commissieleden.  

 Fietsen en bromfietsen worden in de daarvoor gereserveerde ruimte geplaatst en niet tegen de 
hekken, reclameborden of in de paden.  

 De toegang voor de ambulance of ander vervoer voor calamiteiten moet ten allen tijde vrij zijn. 
Parkeer dus niet uw auto voor de ingang van het sportcomplex of de doorgang naar de sportvelden.  

 Agressief of ander normafwijkend gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot ontzegging van 
de toegang tot het sportcomplex.  

 

AANVULLENDE REGELS VOOR TRAINERS EN LEIDERS  

 Je vertegenwoordigt Sc Meddo altijd op een positieve manier.  

 Je hebt een voorbeeldfunctie voor jouw team, handel als zodanig.  

 Je geeft ieder teamlid gelijke kansen.  

 Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters en uiteraard tegenstanders.  



 Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook 
wordt niet geaccepteerd.  

 Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van je functie.  

 Je zorgt voor de informatie naar de spelers (wedstrijdprogramma, vertrektijden, rijschema etc.)  

 Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.  

 Je regelt het vervoer bij uitwedstrijden.  

 Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het bestuur of jeugdbestuur en indien van 
toepassing ouders.  

 Bij thuiswedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers (ook van de 
tegenstander) en controleert dit.  

 Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van 
(kostbare) spullen van de spelers.  

 Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed 
zijn.  

 Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden 
georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.  

 Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen etc) en het correcte gebruik 
hiervan.  

 Na een training of wedstrijd worden alle materialen weer opgeruimd, op de daarvoor bestemde 
plaatsen.  

 Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.  

 Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.  

 

REGELS VOOR DE SPELERS  

 Je hebt respect voor tegenstanders, medespelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en het 
publiek  

 Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook 
wordt niet geaccepteerd. De vereniging verwacht dat de trainers/leiders de speler corrigeert op 
zijn/haar wangedrag.  

 Afspraken in clubverband worden nagekomen. 

 Maak je onverhoopt iets stuk dan meld je dit bij je trainer of leider.  



 Daartoe door leider of trainer aangewezen spelers dragen bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk 
achterlaten van de gebruikte kleedkamers (ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen.  

 Ten aanzien van douchen, verwachten wij dat iedereen na een training of wedstrijd gebruik maakt 
van de douche. Wij adviseren om gebruik te maken van badslippers.  

 Je laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer maar geeft dit in bewaring bij je 
leider/trainer. 

 Tijdens wedstrijden draag je het volledige clubtenue van Sc Meddo. Scheenbeschermers zijn tijdens 
wedstrijden verplicht en worden bij de trainingen aanbevolen.  

 De kleding die eigendom is van Sc Meddo of een sponsor is mag niet voor andere doeleinden dan 
wedstrijdactiviteiten van Sc Meddo gebruikt worden.  

 Na afloop van de wedstrijd bedank je de tegenstanders, scheidsrechter en grensrechter voor de 
wedstrijd en de leiding.  

 

WAT WIJ VERWACHTEN VAN OUDERS/VERZORGERS VAN JEUGDSPELERS  
Ouders zijn voor, met name 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 ouders van jeugdleden:  

 Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing.  

 U blijft tijdens de wedstrijd buiten de omheining.  

 U geeft het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en om het veld dus 
discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.  

 Sc Meddo heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Heeft u kritiek en 
op/of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. 
Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de jeugd coördinator of één van de leden van 
het jeugdbestuur.  

Verder zijn de volgende attentie punten van belang:  

 U moedigt de spelers positief aan.  

 U onthoudt zich van technische aanwijzingen aan uw kind en/of het team.  

 U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.  

 U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.  

 Mocht uw zoon/dochter onverhoopt niet bij een wedstrijd of training aanwezig kunnen zijn dan ziet 
u er op toe dat hij/zij zich op tijd afmeldt.  



 U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, schoenen, 
douchespullen.  

 U stimuleert uw kinderen tot actief meedoen, inzet, positief gedrag etc..  

 U respecteert besluiten van scheidsrechters.  

 U bespreekt problemen met de juiste mensen.  

 Sc Meddo is altijd op zoek naar vrijwilligers, u kunt zich op allerlei manieren dienstbaar maken 
binnen de club. Sc Meddo stelt uw aanmelding hiervoor bijzonder op prijs.  

 

SOCIALE MEDIA  
Sc Meddo heeft een eigen site (www.scmeddo.nl) waarop diverse zaken gerelateerd aan de 
vereniging te vinden zijn. Onder andere het voetbalprogramma en de uitslagen zijn hierop te vinden, 
maar ook wedstrijdverslagen kunnen op de site geplaatst worden. Ook bij deze verslagen is er sprake 
van een gangbare norm en taalgebruik. Beledigende en kwetsende teksten zullen verwijderd, dan 
wel niet geplaatst worden. Ook op andere sociale media en daarbij moet men denken aan 
Instagram,Facebook, TikTok, Twitter en alle andere sociale media die zich in de toekomst mogelijk 
nog aandienen, zijn berichtgevingen waarin Sc Meddo op een negatieve manier wordt benoemd, niet 
toegestaan. Hierbij kunnen ook afbeeldingen en/of foto’s worden verstaan. Leden van Sc Meddo die 
zich negatief uitlaten over mede clubleden, tegenstanders, begeleiders en/of scheidsrechters zullen 
hierop dringend worden aangesproken de berichtgeving te verwijderen en excuses aan te bieden aan 
de persoon of personen die men in een verkeerd daglicht heeft geplaatst. Wordt dit bericht niet 
verwijderd of bij herhaardelijk negatief gedrag zal het bestuur van Sc Meddo passende stappen 
moeten ondernemen. Alle gevolgen die deze acties hebben, zijn niet voor verantwoording van de Sc 
Meddo.  

 

DOEL 

 Sc Meddo is een club die open staat voor iedereen die zich op een sportieve en/of actieve wijze met 
de voetbalsport wil bezig houden. De vereniging beoogt met het opstellen van deze gedragscode en 
onderliggende regels een sfeer te creëren waarin iedereen - van jong tot oud ongeacht afkomst - zich 
veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze club gedraagt. Zodat we met z’n allen trots 
kunnen zeggen dat we horen bij de mooie vereniging sportclub Meddo. 

 

 


