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Om een positief imago op te bouwen en te behouden, heeft de club een gedragscode opgesteld. Doel 
van deze gedragscode is aan te geven welk gedrag de club verwacht.  
 

Gedrag tijdens wedstrijd  

• Bij aanvang van de wedstrijd wenst de trainer succes aan de trainer van de tegenpartij en de 
scheidsrechter  

• In het veld toont men respect voor elkaar 

• Beheers je op en/of rond het veld. Laat je niet uitlokken.  

• Sportief gedrag betekent o.a. niet vloeken of schelden, geen discriminerende opmerkingen 
maken…  

• De scheidsrechter heeft de leiding. Respecteer zijn beslissingen, ook als je denkt dat de beslissing 
fout is.  Vermijd discussies met de scheidsrechter, lijnrechters, toeschouwers… 

• Volg de spelaanwijzingen van de trainer, hij bepaalt immers de opstelling en tactiek. 

• Na afloop van wedstrijd wordt de tegenstander en de scheidsrechter altijd de hand geschud  

• Ben je het ergens niet mee eens, blijf er niet mee lopen maar bespreek het met de trainer of de 
ploegafgevaardigde.  

• We stellen de aanwezigheid van toeschouwers altijd op prijs. 

• Supporters moedigen hun ploeg aan en zijn respectvol voor de officials en het bezoekende team 
en hun supporters. 

• Supporters laten het coachen over aan de trainers. 

Gedrag voor en na de wedstrijd  

De club verwacht correct gedrag, dus wangedrag en/of vandalisme tolereren we niet.  
Trainers, ploegverantwoordelijken, ouders… zijn medeverantwoordelijk voor de begeleiding van de 
kinderen bij thuis en uitwedstrijden.  
Overleg vooraf met de trainer hoe het vervoer geregeld wordt.  
Als een speler moet afmelden voor een training of wedstrijd, verwittigt de speler altijd zo spoedig 
mogelijk de trainer, ook als het een onverwachte afmelding is. 
Spelers, ploegafgevaardigden en andere begeleiders verzamelen op het tijdstip en de plaats die met de 
trainer afgesproken werd.  
Na afloop van de wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer en daarna in de kantine. 
Ook van ouders, toeschouwers… verwacht de club een correct gedrag. 

Persoonlijke verzorging  

Spelers dragen de kledij van de club bij alle wedstrijden en sportieve activiteiten van Vamos. 
Draag omwille van de veiligheid geen horloges, ringen en kettingen tijdens de wedstrijd. 



Na elke training en wedstrijd kan er een douche genomen worden. Omwille van bijzondere 
omstandigheden (bv. maatregelen i.v.m. een epidemie, uitzonderlijk hoge energieprijzen…) kan hiervan 
afgeweken worden. 

Kleedkamers 

Het team zorgt ervoor om de kleedkamer na de wedstrijd of training net en ordevol achter te laten. 
Stem hierover af met de ploegverantwoordelijke. 
Bij thuiswedstrijden wordt tevens de kleedkamer van de tegenstander schoon gemaakt  
De trainer controleert of de kleedkamer net en ordevol achtergelaten wordt.  
Er geldt een rookverbod in publieke ruimtes en ook in de kleedkamers. 
Voetbalschoenen buiten uitslaan dus niet in de kleedkamer. Geen schoenen schoonmaken in de douche. 
Glazen drinkbekers of flesjes horen om veiligheidsredenen niet thuis in de kleedmakers. 
 

Aanpak van inbreuken op de gedragsregels 

Medewerkers incl. trainers 

Als een medewerker zich niet houdt aan de regels dan wordt hij daar door een lid van het bestuur op 
aangesproken. 

Indien het om een ernstige inbreuk gaat, dan verschijnt de medewerker voor (een afvaardiging van het 
bestuur). De medewerker wordt opgeroepen gehoord en indien relevant worden ook getuigen gehoord. 
Wanneer de inbreuk gekoppeld is aan een wedstrijd zal het eventuele verslag van de scheidsrechter ook 
deel uitmaken van “het dossier”. De medewerker kan zich laten bijstaan door een derde 
(vertrouwenspersoon, raadsman…) Daarna zal het bestuur op basis van “het dossier” een sanctie 
uitspreken. 

Bij heel ernstige inbreuken of een opeenvolging van inbreuken kan dit leiden tot de stopzetting van de 
samenwerking. 

Spelers  

Als een medewerker zich niet houdt aan de regels dan wordt hij daar door de trainer en/of de 
ploegafgevaardigde op aangesproken. 

In een aantal gevallen kan de speler en indien het minderjarigen betreft ook zijn ouders aangesproken 
worden door de sportief verantwoordelijke en/of de voorzitter. 

Indien het om een ernstige inbreuk gaat, dan verschijnt de medewerker voor (een afvaardiging van het 
bestuur). De medewerker wordt opgeroepen gehoord en indien relevant worden ook getuigen gehoord. 
Wanneer de inbreuk gekoppeld is aan een wedstrijd zal het eventuele verslag van de scheidsrechter ook 
deel uitmaken van “het dossier”. ”. De speler kan zich laten bijstaan door een derde (ouder, andere 
vertrouwenspersoon, raadsman…) Daarna zal het bestuur op basis van “het dossier” een sanctie 
uitspreken boven op een eventuele sanctie van de voetbalbond. 

Bij heel ernstige inbreuken of een opeenvolging van inbreuken kan dit leiden tot een uitsluiting. 

 

 


