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Richtlijn EVV, gedragregels  

Met deze regels wil EVV een veilig en sportief klimaat creëren waarbinnen iedereen zich goed voelt. Deze 

regels gelden voor, tijdens en na alle activiteiten die namens de vereniging worden georganiseerd, zowel 

binnen als buiten, op locatie of onderweg. 

De regels gelden voor leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers van. 

Regels die voor iedereen gelden: 

 Pest of discrimineer niemand, gebruik geen grof on ongewenst taalgebruik. Spreek bij gelegenheid 

iemand aan op een wijze zoals je zelf ook aangesproken wilt worden. 

 Toon  respect voor medespelers, tegenstanders, trainer, begeleiders, vrijwilligers en toeschouwers. 

Evenzo voor andermans spullen waar je zonder toestemming vanaf blijft. 

 Kom gemaakte afspraken na, bedenk dat vrijwillig niet vrijblijvend is. Spreek diegene aan die afspraken 

of deze regels negeert. 

 Realiseer dat het algemeen belang van de vereniging voorrang heeft boven het eigen- of het 

teambelang. 

 Nuttig alcohol alleen in beperkte mate. Gebruik geen drugs of andere verdovende middelen. 

 Gebruik materialen alleen op een manier waarvoor ze bedoeld zijn en ruim deze na gebruik netjes op, 

op de daarvoor bestemde locatie. Van diefstal van verenigingsgoed wordt altijd aangifte bij de politie 

gedaan. 

 Bij een fout of overtreding bied jij je excuses aan, bij voorkeur voordat je hierop aangesproken wordt. 

 Houdt de omgeving waarin je verblijft schoon. Deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken of 

neem het mee naar huis. Rapporteer ongeregeldheden aan het bestuur of de vertrouwenspersoon. 

 Meld ongeregeldheden aan het bestuur of de vertrouwenspersoon. Met ongeregeldheden wordt 

datgene bedoelt wat niet volgens de regels gebeurt. 

 EVV is een vereniging. Iedereen draagt bij om de club mede te organiseren. Dit betekent dat leden de 

volgende taken gezamenlijk zullen uitvoeren: scheidsrechters, tellers,  lijnrechters, op- afbouw van 

toernooien, sponsoracties enz. Samen zijn we EVV. 

 

Aanvullende regels voor elke speler: 

 Kom op tijd naar de training en wedstrijden of meld je bijtijds af bij de trainer. Het niet nakomen van 

deze regel leidt tot een sanctie die binnen het team is afgesproken. 

 Toon respect voor de trainer/coach en wedstrijdleiding in woord en gebaar en accepteer hun 

beslissingen. 

 Toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn of haar beslissingen ( ook al 

is het besluit fout). Bedank hem/haar na de wedstrijd, ongeacht de uitslag. 

 Accepteer de spelregels en de consequenties ervan. 

 Gedraag je sportief op en rondom het veld. Stimuleer elkaar op een positieve manier. Besef dat 

volleybal een teamsport is. Help daarom ook mee met velden op- en afbouwen. 

 Train niet in wedstrijdtenue of in uitdagende of provocerende kleding ( bijv. singlet). Draag ook geen 

sieraden. Verlaat het veld, ook voor een slok water, pas na toestemming van trainer/coach. 

 Intimideer en provoceer je tegenstander niet. Geniet van een overwinning zonder de tegenstander te 

kleineren en je tegenstander na afloop van de wedstrijd een hand. 

 Douche na afloop. Bezweet naar huis fietsen maakt je vatbaar voor verkoudheid en griep. Het ruikt 

bovendien niet aangenaam. Een spuitbus werkt maar kort en vaak averechts.  
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 Iedere competitie speler krijgt een wedstrijdshirt van EVV. De korte broek is altijd in de kleur zwart, 

volgens de toegestane modellen voor zowel dames als heren. 

 

Aanvullende regels voor trainer/coach: 

 Besef dat je gedrag een voorbeeld voor anderen is. 

 Neem contact op met ouders als een teamlid zonder afzegging niet verschijnt op het afgesproken 

tijdstip. 

 Maak met de spelers van het team afspraken hoe wordt omgegaan met ongewenst gedrag. Bestraf 

spelers op afgesproken wijze bij het niet nakomen van afspraken. Wees daarbij consequent. 

 Leer spelers volleyballen op een positieve manier door hen te waarderen en te belonen. Leer hen ook 

omgaan met teleurstellingen. 

 Bedank de scheidsrechter na iedere wedstrijd, ongeacht de uitslag en geef de coach van de tegenpartij 

eveneens een hand. 

 Bezoek de instructie bijeenkomst(en) van de vereniging. 

 Spreek ouders en supporters aan op ongewenst gedrag of uitspraken. 

 

Aanvullende regels voor ouders/verzorgers: 

 Volleybal is een teamsport. Afzeggen voor een training of wedstrijd is slechts aan de orde als het echt 

niet anders kan. Meld of op tijd af en niet op het laatste moment. 

 Besef dat de volleybalvereniging EVV geen kinderopvang is. Meld uw kind aan als hij of zij graag zelf wil 

volleyballen. 

 Besef dat uw gedrag een voorbeeld voor anderen is. Bespreek de gedragsregels met uw kind. 

 Moedig kinderen positief aan. U bent vaak voor uw zoon/dochter zijn/haar grootste supporter. Blijf 

altijd positief ( juist bij verlies, volgende keer beter). 

 Respecteer andermans besluiten, zoals van scheidsrechters, trainers/leiders en bestuursleden. Bemoei 

u niet met het verloop van een training of wedstrijd als deze gaande is. Lever na afloop geen kritiek 

maar suggesties ter verbetering. 

 Toon betrokkenheid door vrijwilligerswerk te doen of het vervoer te regelen als daarom gevraagd 

wordt. 

 Vervoert u andermans kinderen dan: 

o Ziet u erop toe dat elk kind een goede zitplaats heeft en gordels draagt; 

o Belt u onderweg niet, ook niet handsfree. U let permanent op het verkeer rondom u en op de 

kinderen in de auto; 

o Rookt u in de auto niet; 

o Vergewist u zich vooraf over de te rijden route. Dat doet u dus niet onderweg; 

o Vertrekt u op tijd en houdt u onderweg en op locatie alle verkeersregels in acht; 

o Hebt u een ongevallenverzekering voor alle inzittenden afgesloten. 

 Speelt uw kind een uitwedstrijd en rijd het mee in de auto, stimuleer hem of haar dan om na afloop te 

douchen. Geef een handdoek, schoon ondergoed en schone sokken mee. 

 

 

Regels vastgesteld door de leden in de Algemene ledenvergadering van 05-10-2015 


