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Gedragscode & Huisregels KV Fiducia 

 
Waarom deze regels 
Iedere sportvereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin staat in grote 
lijnen toegelicht wie binnen de vereniging waarvoor verantwoordelijk is, hoe de vereniging 
wordt bestuurd en hoe een aantal zaken procedureel moeten verlopen. Zo wordt 
bijvoorbeeld uiteengezet wat het bestuur en de commissies moeten doen, wat de rechten 
zijn van de algemene ledenvergadering, hoe besluiten binnen de vereniging genomen 
moeten worden. Dit zijn belangrijke regels die binnen de vereniging zijn afgesproken en 
vastgelegd. 
 
In de loop van de jaren ontstaan er binnen de vereniging allerlei regels waarvan iedereen het 
logisch vindt dat deze worden nageleefd. Deze regels kunnen worden onderverdeeld in 
praktische zaken die kunnen worden samengevat onder de noemer huisregels en regels die 
over het gedrag tijdens de wedstrijden gaan. Deze laatste kunnen worden gevat onder de 
noemer gedragscode. 
 
De gedragscode en de huisregels gelden niet alleen voor de eigen leden maar zijn ook van 
toepassing  op toeschouwers en gasten. Ze zijn van toepassing op het eigen veld, in de zaal 
en in het clubhuis, maar ook tijdens uitwedstrijden, toernooien enz.  
 
Uitgangspunt is dat deze regels voor eenieder logisch zijn en worden nageleefd. Het betreft 
tenslotte voor een groot deel normale omgangsvormen. Daarnaast gaan we er ook vanuit 
dat degenen die al langer aan de vereniging gebonden zijn , de nieuwelingen bijbrengen hoe 
een en ander werkt binnen KV Fiducia. 
Het vastleggen van de gedragscode en de huisregels van KV Fiducia moet dan ook gezien 
worden als een communicatiemiddel. Als vereniging maken we namelijk aan alle 
betrokkenen (inclusief gasten) duidelijk: 

1) wat wij als vereniging vanzelfsprekend vinden en, 
2) dat wij eenieder die zich niet conform deze regels gedraagt, hierop aanspreken. 

  
Overigens geldt dat de verenging in beweging is en dit betekent daarmee dat ook de regels 
beïnvloed worden. Een regelmatige evaluatie om te beoordelen of regels nog van toepassing 
zijn en/of nieuwe regels toegevoegd moeten worden, is daarom ook nodig. Het bestuur is 
het formele orgaan dat deze regels uitgeeft maar de regels worden gevormd door alle leden 
van KV Fiducia. Als je dus van mening bent dat er aanpassingen in de regels moeten worden 
aangebracht: laat het bestuur dit dan weten. 

Juli 2011 
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Gedragscode 
 
1. Respect; 
2. Verantwoordelijkheid; 
3. Sociale Controle; 
4. Positief Voorbeeldgedrag. 
 
1. Respect. 
 Toon respect en respecteer verschillen in cultuur; 
 Respecteer medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en iedereen die het mogelijk 

maakt om te kunnen korfballen, en stel je sportief op ook als je het ergens niet mee eens 
bent; 

 Beheers en gedraag je in het veld en overige accommodaties. Laat je niet uitlokken; 
 Wangedrag en/of vandalisme en opzettelijke vernielingen worden niet geaccepteerd; 
 Besef dat verbaal en lichamelijk geweld onacceptabel is en laat dit achterwege; 
 Sportief gedrag betekent: niet vloeken of schelden en geen discriminerende 

opmerkingen maken vanwege geslacht, ras, mentale toestand, huidskleur, handicap, 
seksuele oriëntatie, leeftijd, beroep, religie of politieke overtuiging; 

 Gedraag je correct tegen de scheidsrechter en accepteer genomen besluiten. Dat geldt 
niet alleen voor spelers, leiders en coaches maar ook voor supporters en overige 
aanwezigen; 

 Ben je het ergens niet mee eens, bespreek dat dan met je coach, trainer of een 
commissielid; 

 Supporters/toeschouwers bij jeugdwedstrijden beperken zich tot het aanmoedigen van 
de kinderen. Commentaar en aanwijzingen zijn voor de coach c.q. trainer. 

 
2. Verantwoordelijkheid 
 Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij verantwoordelijkheid voelt en neemt voor de 

verenigingsvoorzieningen zoals de accommodatie, kleding, meubilair, materialen en 
dergelijke; 

 Van alle leden en ook ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij bereid zijn om mee 
te werken aan verenigingstaken, zoals training geven, begeleiden, vervoer verzorgen, 
oud papier ophalen, kantinediensten, schoonmaken, wedstrijden fluiten, etcetera; 

 Van elk lid wordt verwacht dat hij/ zij de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk 
reglement en aanwijzingen van bevoegde organen van de vereniging naleeft en opvolgt; 

 Heren mogen niet toetreden tot de dameskleedkamers, dames niet tot de 
herenkleedkamers, indien daarvoor geen toestemming is gevraagd aan, en verkregen is 
van de aanwezigen in de kleedkamer; 

 Schrijf zo weinig mogelijk af voor wedstrijden, alleen als het onvermijdelijk is. Doe het in 
alle gevallen tijdig! 

 Boetes voor gele en rode kaarten zijn voor eigen rekening; 
 Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter 

tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 
misbruik. 
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3. Sociale Controle 
 Binnen de vereniging mag/moet ieder lid een ander lid aanspreken op wangedrag. Zorg 

in de omgang met elkaar voor een open, eerlijke en communicatieve sfeer; 
 Indien leden corrigerende op- en aanmerkingen negeren, kan het noodzakelijk zijn dat 

het bestuur ingrijpt en maatregelen treft. Bij discriminatie zal direct actie ondernomen 
worden door het bestuur; 

 Aan personen jonger dan 16 jaar wordt geen alcohol geschonken; 
 Overmatig alcoholgebruik en gebruik van drugs is niet toegestaan en kan leiden tot 

verwijdering van de accommodatie. 

4. Positief Voorbeeldgedrag 
 Het gedrag van leden is van invloed op kinderen, publiek, tegenstanders en 

buitenstaanders. Zorg voor positief gedrag en een positieve uitstraling en doe niets wat 
de goede naam van KV Fiducia in diskrediet zou kunnen brengen. Van aanvoerders, 
coaches/leiders en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij het goede voorbeeld 
geven. 

 

Huisregels . 
 
1. Algemeen  
 Bij een ongeval met lichamelijk letsel of materiële schade op weg naar, tijdens of op de 

terugweg van een korfbalevenement dient men zo mogelijk binnen 24 uur hiervan 
bericht te geven aan de secretaris van de vereniging of een ander bestuurslid; 

 Bij verhuizing dient men onder vermelding van het nieuwe adres, zo spoedig mogelijk 
opgave te doen aan de ledenadministratie; 

 Leden vanaf 16 jaar hebben in beginsel de plicht de Algemene Vergaderingen bij te 
wonen. Bij verhindering hiervan dient de secretaris voor de betreffende vergadering te 
worden geïnformeerd. 

2. Gebouwen & terrein. 
 Er geldt een rookverbod binnen alle locaties; 
 Wordt er een aanplakbiljet in het gebouw opgehangen op de daartoe aangewezen 

plaatsen, dan dient degene die het heeft opgehangen ervoor te zorgen dat dit, direct na 
afloop van het aangekondigde, wordt verwijderd en er geen resten achter blijven; 

 Minderjarigen ontvangen geen sleutel van het terrein en/of de gebouwen; 
 Het is niet toegestaan om alcoholische dranken mee het terrein op te nemen.  

3. Gebruik sporthal & veld. 
 Geen consumpties gebruiken in de hal; 
 Gebruik is alleen toegestaan voor verenigingsactiviteiten (trainingen, wedstrijden enz.) 

en voor de sporthal geld tevens: na toestemming van de beheerder; 
 Men mag alleen met schone sportschoenen de zaal betreden; 
 Geen glaswerk of serviesgoed gebruiken op het veld; 
 Voor de veldcompetitiewedstrijden is er een schema gemaakt welke ploeg op welk veld 

speelt. Het team verzorgt de belijning van het veld. 
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4. Deelname training/wedstrijden. 
 Tijdens trainingen en wedstrijden in de sporthal is het toegestaan om langs de lijn warm 

te lopen,  niet toegestaan is het om met de bal te spelen/schieten; 
 Een speler die is verhinderd aan een wedstrijd deel te nemen, moet minstens de 

dinsdagavond voor het desbetreffende weekend het betreffende wedstrijdsecretariaat 
hiervan in kennis stellen; 

 Bij plotselinge verhindering binnen de in het vorige artikel genoemde termijn, dient zo 
spoedig mogelijk het wedstrijdsecretariaat te worden geïnformeerd; 

 Bij verhindering van deelname aan een verplichte training dient de speler dit, inclusief 
reden,  zo spoedig mogelijk aan de trainer door te geven; 

 Tijdens wedstrijden dienen de spelers het voorgeschreven tenue te dragen waarbij het 
shirt, indien mogelijk in verband met de lengte, in de broek of het rokje moet; 

 Bij thuiswedstrijden zijn de spelers minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd 
op/in de accommodatie aanwezig en bij uitwedstrijden zijn de spelers ten minste vijf 
minuten voor vertrek op het afgesproken vertrekpunt aanwezig; 

 Bij uitwedstrijden wordt de reis zoveel als mogelijk gezamenlijk ondernomen. Indien een 
speler op andere wijze de reis maakt, moet de coach hiervan tijdig op de hoogte worden 
gesteld. 

5. Materiaal. 
 Na thuiswedstrijden en trainingen dient het gebruikte materiaal ordelijk te worden 

opgeruimd op de daarvoor bestemde plaats; 
 Schade aan of verlies van ballen en materiaal moet onmiddellijk gemeld worden aan de 

materiaalcommissie. (zie Fiducia- site); 
 Bij zaaltrainingen in de hal moet er getraind worden met het door de gemeente 

beschikbaar gestelde materiaal (de ballen worden door KV Fiducia beschikbaar gesteld); 
 Tijdens zaalwedstrijden zijn er twee wedstrijdballen in de zaal. Bij jeugdwedstrijden die 

op een half veld spelen, zijn 4 ballen toegestaan. Teams die beschikken over een eigen 
set met ballen, gebruiken deze ballen tijdens de wedstrijd. 

6. Kleedkamers. 
 Het laatste team dat gebruik maakt van een kleedkamer in de eigen accommodatie zorgt 

ervoor dat de kleedkamer na de wedstrijd of training veeg -/trekkerschoon achter 
gelaten wordt (inclusief het douchegedeelte en het toilet); 

 Bij uitwedstrijden worden de kleedkamers netjes achtergelaten; 
 Men blijft van andermans spullen af; 
 Kom je van het veld in de kleedkamers, dan eerst buiten de schoenen van het vuil 

ontdoen; 
 Onder geen beding glaswerk en drank in de kleedkamers meenemen, zowel bij thuis - als 

bij uitwedstrijden. 
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7. Kantine. 
 Alleen degenen die bevoegd zijn (= aangewezen door de kantinecommissie) mogen zich 

achter de bar en in de keuken bevinden; 
 Geen tassen op de tafels en in de doorgaande looppaden zetten; 
 Consumpties in glas en in serviesgoed worden in de kantine genuttigd; 
 Geen meubilair uit de kantine of vergaderruimten mee het veld op nemen. Meubilair in 

de kantine laten staan. Alleen indien dit om fysieke redenen noodzakelijk is, mag hiervan 
worden afgeweken; 

 Geen etenswaren uit de kantine meenemen naar de sporthal; 
 Sluitingstijd accommodatie: anderhalf uur na de laatste training, twee uur na de laatste 

wedstrijd. Uiterlijk om 24.00 uur. In overige situaties op afspraak; 
 Afsluiten accommodatie: de laatste gasten helpen de bardienst met opruimen: 

afvalbakken legen, tafels schoonmaken, op zaterdag stoelen stapelen, vloer aanvegen;  
 In verband met de veiligheid verlaat de bardienst samen met de laatste gasten het pand. 

 

Sancties 
Het bestuur kan sancties opleggen aan diegenen die niet voldoen aan de vermelde 
gedragscode & huisregels. De sancties kunnen bestaan uit: 
 Berisping; 
 Uitsluiting van wedstrijden; 
 Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten; 
 Royement; 
 Per geval zal door het bestuur worden beoordeeld of en zo ja welke sanctie toepasselijk 

is op de ontstane situatie. 

Algemeen Bestuur 
Korfbalvereniging Fiducia 
 


