
 

 

Gedragscode Sportiviteit & Respect Voetbal Vereniging Moordrecht 
 

Voetbal Vereniging Moordrecht en alle (nieuwe) leden spreken af onderstaande gedragsregels na te 
leven – De VVM Regels –. 

 

SPORTIVITEIT 

VVM Regel 1: Ik gedraag me sportief; (ook al is dat soms lastig) 

Toelichting: Sportiviteit is de belangrijkste spelregel, in het veld én erbuiten. Ook al is het soms lastig, bijvoorbeeld als een ander niet 
sportief is. Of als je een wedstrijd verliest. Toch moet je ook dan sportief zijn. Verliezen hoort erbij, zonder verliezers geen winnaars en 
omgekeerd. 

RESPECT 

VVM Regel 2: Ik respecteer iedereen; (clubgenoten én tegenstanders) 

Toelichting: Respect voor  elkaar is de basis voor sportief voetbal. Respect voor je tegenstander, grensrechters, de leiders en trainers, de 
vrijwilligers in de kantine. Iedereen dus, want zonder respect voor elkaar kun je niet voetballen en heb je geen plezier in het spel. 

OPRUIMEN 

VVM Regel 3: Ik ruim mijn rommel op; (ook bij uitwedstrijden) 

Toelichting: Je rommel opruimen? Dat gaat ook over netjes omgaan met materialen en spullen van de club. En met eigendommen van een 
ander. Dus hou je het netjes in de kleedkamer, in de kantine en langs het veld. Dat geldt natuurlijk ook bij uitwedstrijden. 

SAMENSPEL 

VVM Regel 4: Ik speel altijd samen; (en niet alleen op het veld) 

Toelichting: Voetbal is  teamsport. Binnen het veld én erbuiten. Samenspel, zonder iemand uit te sluiten of te pesten. Je bent lid van de 
vereniging om samen te genieten van voetbal. En van andere zaken die de club voor jou organiseert. En natuurlijk mag de club ook aan jou 
vragen om er af en toe iets voor terug te doen. 

TEAMGEVOEL 

VVM Regel 5: Ik draag bij aan het teamgevoel; (binnen en buiten het veld) 

Toelichting: Teamgevoel begint bij jezelf! Je bent pas echt een team als je elkaar helpt en corrigeert. Bijvoorbeeld als een teamlid 
vervelende opmerkingen maakt over de scheidsrechter. Daar zeg je iets van, zodat hij/zij zich beter gedraagt. Dat is in het belang van het 
hele team, en van de speler zelf. 

Welke inspanningsverplichting ligt er bij VVM? Onder meer gaat het om de volgende punten: 

1. Mede op basis van de VVM Regels stimuleert de vereniging haar leden om ook zelf aan de slag te gaan met het thema 
Sportiviteit & Respect. 

2. Het functioneren in een team heeft ook een belangrijke opvoedkundige waarde. Letterlijk spelenderwijs leren pupillen en 
jeugdspelers om te gaan met regels en leren ze rekening te houden met teamgenoten, tegenstanders, begeleiders, trainers en 
scheidsrechters.  

3. Daarnaast zorgt de vereniging ervoor dat er elftalleiders zijn, trainers, scheidsrechters en honderden vrijwilligers die het 
mogelijk maken dat er iedere week gespeeld en getraind kan worden. 

Deze drie punten maken het mede mogelijk dat leden zich kunnen ontwikkelen als speler en (nog veel belangrijker) als mens! 

En als het misgaat? 

Bij serieuze overtreding van één of meerdere van deze VVM Regels accepteer ik de maatregel die door de KNVB en/of de vereniging wordt 
opgelegd. Sancties zijn beschreven in het Statuut Normen en Waarden van VVM en vastgesteld door het bestuur en de Algemene 
Ledenvergadering. 

Natuurlijk omvat  Sportiviteit en Respect meer dan deze genoemde VVM Regels. Beide partijen geven aan alles in het werk te zullen stellen 
om Sportiviteit & Respect op allerlei manieren binnen en buiten onze vereniging  vorm te geven en uit te dragen. 

  



 
 
 
Bovenstaande gedragscode wordt door elk lid van Voetbal Vereniging Moordrecht onderschreven.  

 
Contract leden VVM 

 
Met het invullen van het “aanmeldformulier lid worden” op de website van VVM, verklaart 
ieder nieuw lid en/of wettelijke vertegenwoordiger (van toepassing bij minderjarige leden) dat: 
 
Voetballen voor mij een hobby is. En dat wil ik graag zo houden!  
Ik begrijp dat er regels en afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen met veel plezier 
kan voetballen. Daarom zal ik ook mijn uiterste best doen mij aan de volgende afspraken te 
houden: 
 
Bij iedere training en wedstrijd lever ik een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk 
functioneren van mijn team. Ik wil graag winnen, maar niet ten koste van alles. 
  
Ik accepteer leiding van trainers, leiders, (assistent)scheidsrechters, bestuursleden en 
commissieleden. Als ik het ergens niet mee eens ben, vertel ik dat op een rustige wijze. 
  
Ik gedraag mij zowel in woorden als in daden sportief en correct naar trainers, 
(assistent)scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en andere aanwezigen op het sportpark. 
  
Ik houd mij aan de afspraken die door de vereniging en de trainers zijn opgesteld over zaken als: 
trainen, afmelden, omgaan met materialen, douchen, etc. 
  
Ik zorg er mede voor dat het sportpark er netjes en verzorgd uitziet. 
  
Ik zal me op positieve wijze langs de lijn gedragen.  
 
Ik ben bereid om af en toe (eenvoudige) werkzaamheden te verrichten. Het is immers óók mijn 
club. 
  
Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Ik accepteer dan ook dat ik word 
aangesproken op mijn gedrag als blijkt, dat ik mij op een of andere manier niet houd aan de 
gemaakte afspraken. 
 
Zodra ik het clubshirt aanheb zal ik mij gedragen als ambassadeur (goed voorbeeld geven) van de 
vereniging. 
  
Uiteraard ga ik akkoord met de inhoud van de bij mijn vereniging geldende Gedragscode.  
 
 
Aldus overeengekomen met de aanmelding van het lidmaatschap. 
 
 
Het Bestuur. 


