NORMEN EN WAARDEN - OMGANGSVORMEN
Aan de leden,
“Normen en waarden” hebben alles te maken met het hebben van respect voor elkaar en
voor het werk dat men doet.
Er is in toenemende mate sprake van onrechtmatig handelen ( vloeken, schelden,
misdragingen enz.) tegenover scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders,
vrijwilligers en supporters.
Als verenigingen willen wij daar wat aan doen. De onderstaande gedragscode bevat
informatie, zoals die geldt voor iedereen binnen de verenigingen EMMS en Sc Lutten.
Met het opstellen en invoeren van een gedragscode willen EMMS en Sc Lutten aangeven
welk gedrag en welke houding beide verenigingen verwachten van haar leden, vrijwilligers,
kader en ouders/verzorgers van jeugdspelers bij alle activiteiten. Deze gedragscode zal aan
ieder lid binnen de verenigingen kenbaar gemaakt worden. Het is de bedoeling dat men
elkaar aanspreekt op onrechtmatig gedrag, zodat we verenigingen zijn en blijven waar een
ieder zich thuis voelt.
Bestuur EMMS en Sc Lutten
Gedragscode EMMS en Sc Lutten
Afspraken en regels zijn vergelijkbaar met verkeersregels: als iedereen zich er aan houdt,
loopt het verkeer het beste. Voor een goede samenwerking geldt hetzelfde. Als je je niet aan
de afspraken houdt, breng je anderen in de problemen. Beschouw deze gedragscode als een
handreiking, zodat het binnen beide vereniging(en) kan worden uitgedragen.
Een gedragscode is geen vrijblijvend schrijven, maar een overeenkomst waarop je elkaar –
indien nodig - kunt aanspreken. Helaas horen bij zo’n code ook sancties. Het is uiterst
belangrijk dat ook het sanctiebeleid een breed draagvlak heeft binnen de verenigingen.
- Het lid dat zich misdragen heeft, zal (als regel) door twee bestuursleden ter
verantwoording worden geroepen, waarbij er direct sancties kunnen volgen.
- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.
- Als sancties kunnen onder andere opgelegd worden: dienstverlening ten behoeve van de
verenigingen, een geldboete, een schorsing of in het uiterste geval royement als lid.

Voetbal is een teamsport. Het individuele aspect is weliswaar belangrijk, maar ondergeschikt
aan de onderlinge samenwerking tussen de spelers op het veld en de hulpkrachten die er
omheen staan (reserves, leid(st)ers, trainers, ouders, verzorgers en assistentscheidsrechters). Bij een teamsport moet je op elkaar aan kunnen; niet alleen tijdens het
spel, maar ook bij alle zaken die er omheen gebeuren. Een teamsport vraagt
verantwoordelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het veld.
Duidelijke gedragsregels - zeker als die binnen beide verenigingen worden gerespecteerd –
dragen daar nadrukkelijk positief aan bij.
Dat betekent dat volwassenen, zowel spelers als vrijwilligers en ouders, een voorbeeld voor
de jeugd moeten zijn.
Uitgangspunten
· Lid zijn van EMMS en Sc Lutten is meer dan alleen voetballen en trainen. Ieder actief lid
levert een extra bijdrage, in welke vorm dan ook, ieder naar kunnen en naar mogelijkheden.
· Leden van EMMS en Sc Lutten tonen in gedrag en woord respect voor andere leden,
vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht
herkomst, huidskleur, geslacht, handicap of godsdienstige overtuiging.
· Aanwijzingen, gegeven door vrijwilligers, betrekking hebbend op zaken op en rond de
sportaccommodaties worden opgevolgd.
· Leden van EMMS en Sc Lutten praten met respect over de verenigingen en proberen
anderen voor de verenigingen te interesseren.
· De seniorleden van EMMS en Sc Lutten, de leid(st)ers, de trainers en de ouders/ verzorgers
vervullen een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden.
· De leden van EMMS en Sc Lutten behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het hun
eigendom is en gaan er zorgvuldig mee om.
· Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag worden binnen EMMS en Sc Lutten niet
getolereerd.

Regels
Afval
Afval op het sportcomplex en in het clubhuis (in de sporthal) dient in de daarvoor bestemde
afvalbakken te worden gegooid.
Alcohol
- Voor of tijdens de wedstrijd/training mogen geen alcoholische dranken worden genuttigd.
- Spelers jonger dan achttien jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. Ook niet
als de ouders/ verzorgers daarvoor toestemming geven.
- Beschonken mensen kunnen de toegang tot het clubhuis worden ontzegd.
Consul
Een ieder dient de beslissing van de consul van de vereniging(en) te respecteren en te
accepteren.
Clubhuis
- Respecteer ons clubhuis en die van een andere vereniging. Na de wedstrijd kan hier rustig
wat genuttigd worden. Laat geen rommel achter, schuif stoelen op zijn plaats en zet lege
glazen en dergelijke op de bar. Gedraag u behoorlijk, ook naar het bedienend personeel.
- Respecteer de sluitingstijden zoals die vastgesteld zijn. Het bedienend personeel moet
namelijk nog opruimen en schoonmaken.
- Bij wangedrag kan het kantinepersoneel iemand vragen de kantine te verlaten of uit de
kantine laten verwijderen.
Contributie
Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de competitie als de
contributie tijdig is voldaan. Bij niet tijdig voldoen van de contributie volgt uitsluiting van de
training en de wedstrijden.
Diefstal
Diefstal moet gemeld worden bij beheer of bij het bestuur. Een persoon die zich schuldig
maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt meteen voorgedragen aan het bestuur. Van
diefstal wordt altijd aangifte gedaan.
De verenigingen EMMS en Sc Lutten kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Fietsenstalling
Fietsen en bromfietsen dienen in de fietsenstalling geplaatst te worden.
Gele en/of rode kaarten
- Alle in een wedstrijd gegeven gele en rode kaarten worden doorgegeven aan de KNVB.
- Boetes voortgekomen uit een gele of rode kaart wordt door de speler zelf betaald. Boetes
gegeven aan een team wegens staken door schuld wordt door het team betaald.
- Wanneer boetes niet betaald worden, volgt schorsing totdat de boetes betaald zijn.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen en kleding worden verzameld door de onderhoudsman van de
kleedaccommodatie. In overleg met hem kan men op wedstrijddagen en training terecht
voor verloren voorwerpen en kleding.
Geweld en misdragingen
- Geweld en misdragingen in het veld tijdens de wedstrijden worden volgens de regels van
de KNVB afgedaan.
- Geweld en misdragingen voor of na de wedstrijd of voor, tijdens en na de training moeten
worden gemeld aan de betreffende coördinator. Deze dient vervolgens een kort verslag, met
naam en toenaam in bij het bestuur. Daarna zullen, na hoor en wederhoor, eventueel
sancties opgelegd worden.
Kleedkamers
- Houdt de kleedkamers bij ons en bij de andere verenigingen zo netjes mogelijk. Dus
bijvoorbeeld geen voetbalschoenen tegen de muur en tegels uitkloppen en afval in de
daarvoor bestemde bakken doen. Ook de kleedkamer schoonmaken behoort bij een goede
mentaliteit. Een leider hoort dat ook te controleren.
- Bij de jeugd is het verplicht dat een van beide leiders in de kleedkamer toezicht houdt,
totdat de laatste speler vertrokken is en de kleedkamer schoon is.
- Een ander kan zich dan na jou in een schone kleedkamer omkleden, iets wat je zelf ook
prettig vindt.
· Bij een thuiswedstrijd wordt ook de kleedkamer van de tegenstander gecontroleerd en
eventueel schoongemaakt. De trainer of leider van het betreffende team dient hierop toe te
zien.

Meningsverschillen
Meningsverschillen, die betrekking hebben op het team of de verenigingen (reservebeurten,
trainingen, materiaal enz. ) worden aan leid(st)ers, trainers en/ of de betreffende
coördinator voorgelegd. Nadat dit is gebeurd kan dit in het uiterste geval aan het bestuur
worden voorgelegd.
Persoonlijke bezittingen
Laat waardevolle spullen, zoals geld en horloges en mobiele telefoons nooit in de
kleedkamers achter, maar geef deze in bewaring bij de leid(st)er of in het clubhuis.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
Roken
In de kleedaccommodatie van EMMS en Sc Lutten geldt een rookverbod. Dit geldt ook voor
opslag en bespreekruimtes. Uitsluitend buiten de kleedaccommodatie mag er gerookt
worden.
Scheidsrechters
Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook. Door de
aanwezigheid van een scheidsrechter kunt u sporten.
Net zoals u fouten maakt in de wedstrijd en/of in het dagelijks leven, kan de scheidsrechter
dat ook overkomen.
Schorsing
Een door de KNVB of door de verenigingen opgelegde schorsing wordt altijd ten uitvoer
gebracht.
Speelvelden
Zorg bij het intrappen dat de doelgebieden zoveel mogelijk worden ontzien.
Het laatste elftal op een veld neemt de hoekvlaggen mee en trekt het net van de doelen
omhoog.
Sponsors
De verenigingen EMMS en Sc Lutten hebben grote en kleinere sponsoren die een financiële
bijdrage leveren aan de verenigingen. Zorg dat onze sponsoren tevreden kunnen zijn met
onze uitstraling.

Supporters
Het is voor de ontwikkeling van kinderen goed, dat ouders/ verzorgers en anderen
belangstelling tonen tijdens wedstrijden of trainingen. Moedig ze op een positieve manier
aan en laat “tactische” aanwijzingen achterwege.
Als u die wilt geven, wordt dan trainer/ leider van een team.
Taalgebruik
Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend, en hoort in
ieder geval niet thuis bij onze verenigingen.
Dit geldt uiteraard ook voor het uitdrukken in gebaren en gedrag.
Spreek een ander er op aan als het gebeurt.
Trainingen
· Gebruik altijd het veld en de kleedkamer zoals aangegeven op het overzicht.
· Na de training dienen alle gebruikte attributen en materialen, inclusief eventuele
verplaatsbare doelen, weer opgeruimd worden.
Vandalisme
Vandalisme is binnen de verenigingen EMMS en Sc Lutten een nog niet al te vaak
voorkomend probleem. Toch merken we dat er onzorgvuldiger omgegaan wordt met de
eigendommen van de verenigingen. Steeds vaker treedt er schade op of worden spullen niet
goed teruggebracht.
De toegebrachte schade zal hoe dan ook op de daders verhaald worden, of dit nu bij EMMS
en Sc Lutten of bij andere verenigingen gebeurt. De dader zal geschorst of geroyeerd
worden.
Laten we de goede naam van onze verenigingen behouden en niet te grabbel gooien. Ziet u
iemand die aan het vernielen is, spreek hem/haar erop aan en geef het door aan een van de
bestuursleden zodat die op kan treden.

