
Gedragsregels (jeugd) elftallen R.K.S.V. ’t Peeske 
R.K.S.V. ’t Peeske hecht er waarde aan dat binnen de vereniging een ieder zich houdt aan de normen 

en waarden van R.K.S.V. ’t Peeske. R.K.S.V. ’t Peeske heeft daarvoor gedragsregels opgesteld waar 

(jeugd) elftallen zich aan moeten houden.  

De gedragsregels betreffen: 

1. Iedereen gedraagt zich netjes, beschaafd en ordentelijk. Een ieder is het visitekaartje naar 

anderen toe en draagt daarmee bij aan de cultuur van de vereniging en dus ook de uitstraling 

naar allen buiten de vereniging. 

2. Ieder elftal zorgt na de training/wedstrijd dat de kleedkamer van zowel de thuisspelende 

partij als de tegenpartij schoon is. Dit geldt niet alleen voor thuiswedstrijden. Bij 

uitwedstrijden zorgt het elftal ervoor dat de kleedkamer die het elftal gebruikt heeft, schoon 

en netjes achtergelaten wordt. 

3. Indien een elftal de laatste thuiswedstrijd van de dag gespeeld heeft zorgt het elftal ervoor 

dat de hoekvlaggen opgehaald worden en opgeborgen worden in het ‘materialenhok’. 

Tevens dienen de netten omhoog gedaan te worden, dan wel dat de doeltjes op de daarvoor 

bestemde plek neergezet worden. 

4. Na de training/wedstrijd wordt al het materiaal opgeruimd en opgeborgen in het 

‘materialenhok’ 

5. Het elftal zorgt ervoor dat de trainingsmaterialen goed onderhouden worden en minimaal 1 

keer per week schoongemaakt en opgeborgen worden. 

6. Elftallen volgen de instructies op die op het aangegeven ‘bord bij de ingang’ v.w.b. de 

ingebruikname van kleedkamer en speelveld. 

7. De voetbalschoenen van de spelers worden buiten de kleedruimte afgeklopt en mogen in de 

wasruimte (niet onder de douche) schoongemaakt worden.  

8. Materialen daarentegen mogen alleen schoongemaakt worden in het ‘materialenhok’ 

9. Roken is door spelers, leiders, trainers en vrijwilligers niet toegestaan op het complete 

sportpark van R.K.S.V. ’t Peeske. 

10. Na het omkleden zetten spelers de schoenen onder de bank en de tassen op de bank. Alle 

kleding hangt aan de daarvoor bedoelde ‘haakjes’. 

11. Na elke training/wedstrijd douchen de spelers zich. In overleg kunnen spelers in de mini’s, 

F’jes van deze regel afwijken v.w.b. de trainingen! 

12. Na elke wedstrijd worden spelers van de tegenstander en de scheidsrechter bedankt voor de 

wedstrijd. 

13. Het dragen van badslippers is voor elke speler verplicht! In overleg kunnen spelers in de 

mini’s, F’jes van deze regel afwijken! 

14. Het afmelden van spelers wordt ‘telefonisch’ gedaan bij de trainer/leider. Er dient een reden 

gegeven te worden waarom de betreffende speler zich afmeldt. Vanaf F’jes gebeurt het 

afmelden niet meer door de ouders, maar door de spelers zelf. Het afmelden gebeurt te allen 

tijden voor trainingen vóór 17.00 uur en bij wedstrijden uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd 

tenzij het overmacht betreft. 

15. Er wordt geacht van een ieder om net taalgebruik te hanteren. Vieze woorden, 

scheldwoorden of andere schuttingtaal wordt niet getolereerd. 

16. Respecteer elkaar, spelers en begeleiders. 

De technische commissie en het bestuur ziet er op toe dat de gedragsregels zoals deze opgesteld gehanteerd blijven. Dit is echter niet alleen 

een taak van het bestuur en de technische commissie. Alle vrijwilligers, leiders en trainers dienen toezicht te houden op de gedragsregels. 


