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In dit nieuwe seizoen hopen wij er met elkaar weer een sportief jaar van te maken. Meestal verlopen de 

wedstrijden en onze verenigingsactiviteiten probleemloos en in een goede sfeer. Om dit zo te houden is 

het belangrijk om te weten hoe wij met elkaar om gaan en welke 'spelregels' er worden gehanteerd binnen 

en buiten het veld. 

vvSVI heeft 11 gouden ( spel ) regels. In deze informatiegids vind je de uitwerking van deze spelregels met 

de daarbij behorende informatie en afspraken voor spelers, ouders, trainers en leiders van de Jeugdteams 

van vvSVI.. 

 

v.v. SVI kent 11 gouden ( spel ) regels: 

 

1. SAMEN maken we de vereniging 

2. We schelden en pesten niet en gedragen ons correct en SPORTIEF 

3. We LUISTEREN naar de trainer en leider 

4. We komen afspraken na en zijn op tijd bij wedstrijden en trainingen 

5. We tonen RESPECT aan medespelers en de tegenpartij 

6. We gaan zorgvuldig met onze accommodatie en onze materialen 

7. We accepteren beslissingen van de scheids- en grensrechter 

8. Onze ouders zijn BETROKKEN en zetten zich in door te helpen 

9. Onze ouders moedigen POSITIEF aan 

10. Onze toeschouwers blijven buiten de lijnen 

11. We waarderen het werk van vrijwilligers en zetten ons actief in als vrijwilliger 

 

 

1. Samen maken we de vereniging 

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige 

omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen 

binnen de vereniging daarbij nodig!  

Hiervoor hebben we de 11 gouden ( spel) regels opgesteld. 

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie 

vereniging! 
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2. We schelden en pesten niet en gedragen ons correct en 

sportief 

Fair Play’ staat voor een aantal gedragingen om op een veilige en sportieve manier te sporten volgens de 

bedoelingen van het spel of de sport.  

Strijden om winst en verlies kan gepaard gaan met emoties, waarbij de gemoederen 

weleens hoog kunnen oplopen. In enkele gevallen eindigt een wedstrijd in excessen die 

absoluut niet thuishoren op het voetbalveld. Sportiviteit en respect moeten bij iedereen op 

en rond het voetbalveld altijd hoog in het vaandel staan. En niet alleen bij wedstrijden, ook 

bij trainingen is dit belangrijk. Het beleid rondom Fair Play is door vv SVI vastgelegd in het Fair Play 

regelement en te vinden op de website van vv SVI. De 11 gouden (spel ) regels zijn de omschrijvingen van 

het gedrag.  

Sportiviteit en respect zijn de kernwoorden waar het om draait. 

 

3. We luisteren naar de trainer en leider 

❏ De communicatie rondom het team verloopt via de trainer/leider. Er zal veelal via de mail/app worden 

gecommuniceerd. Hierbij kun je denken aan informatieverstrekking over wedstrijden en trainingen. 

Het is dus belangrijk om regelmatig de mail of anders te bekijken, zodat je niet voor verrassingen komt 

te staan. 

❏ De trainer/leider zal aangegeven hoe er binnen het team wordt gecommuniceerd. (app, mail of anders 

) 

❏ De trainer/leider zal ook aangeven wat de afspraken zijn voor het afmelden en afgelastingen. 

❏ De trainer bepaalt de opstelling en wissels 

 

4. We komen afspraken na en zijn op tijd bij wedstrijden en 

trainingen 

Algemene regels 

❏ De spelers dienen de fietsen in de fietsenstalling te plaatsen  

❏ Na de wedstrijden ( evt. ook na de training op advies van trainer ) is douchen verplicht. Er zal een 

kleedkamer zijn waar het team de mogelijkheid krijgt om te douchen. Uiterlijk 30 minuten na afloop 

van de wedstrijd moeten de teams klaar zijn, op deze manier kunnen er nog andere teams gebruik 

maken van de kleedkamer. De laatsten zorgen er samen voor dat de kleedkamer schoon en netjes 
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achterblijft. Denk hierbij aan het aantrekken van de vloer en het weggooien van flesjes of zakjes. Dit 

laatste geldt bij uit- en thuiswedstrijden 

❏ Zorg dat je op tijd bent bij wedstrijden en trainingen 

 

Kleding: 

❏ Het presentatie pak dat je van SVI krijgt is alleen voor de wedstrijden. Dus deze is niet bestemd voor de 

training of om in je vrije tijd in te voetballen.  

❏ Spelers spelen met het shirt in de broek en de sokken opgetrokken; 

❏ Scheenbeschermers zijn verplicht bij trainingen en wedstrijden(geen scheenbeschermers, geen 

wedstrijd); 

❏ Alle wedstrijdkleding dient samen te worden gewassen, dit is om kleurverschillen te voorkomen. Het 

keeperstenue wordt apart gewassen (was advies vanuit de club  30 graden). De kleding is én blijft 

eigendom van de vereniging en moet aan het einde van het seizoen compleet worden ingeleverd. 

❏ De leiders zorgen voor een was schema. 

 

Wedstrijden/ trainingen 

❏ Specifieke informatie m.b.t. jouw team ontvang je via de leider / trainer. 

❏ Het algemene trainingsoverzicht en het wedstrijdprogramma is te vinden op de site van vvSVI. 

❏ Voetbal.nl een handige app / website voor competitieoverzichten etc. 

 

5. We tonen respect aan medespelers en de tegenpartij 

 

❏ Na de wedstrijd geven wij de scheidsrechter en de tegenstander allemaal een hand, ongeacht wat de 

uitslag is. 

 

Uitstraling 

Als je in kleding loopt met een vvSVI-logo erop, betekent het dat je op dat moment vvSVI 

vertegenwoordigd. Gedraag je op dat moment dan ook als een volwaardige SVI-er. Je mag trots wezen dat 

je in een presentatiepak met een logo van SVI erop mag rond lopen, straal dat uit. Zorg ervoor dat SVI trots 

op jou kan zijn als speler. 
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6. We gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en 

materialen 

Accommodatie Clubhuis: 

❏❏ Spreekkamers: 

Gebruik van de spreekkamers is mogelijk na reservering in overleg met de kantinebeheerder op de 

gebruikelijke openingstijden (uitgezonderd zon- en feestdagen): 

- maandag/donderdag van 19.00 tot 22.45 

- zaterdag van 8.00 tot 17.00 

Het niet (tijdig) beschikbaar zijn van een gereserveerde ruimte is niet de verantwoordelijkheid van de 

kantinebeheerder of barpersoneel.  

Gebruik gemaakt van een vergaderruimte of anders? Dan deze na gebruik weer in nette staat 

achterlaten 

❏❏ Ruimte achter de bar en keuken: 

Deze ruimten zijn UITSLUITEND toegankelijk voor dienstdoend BAR-/Keukenpersoneel. Mocht je iets 

nodig zijn dan helpen zij jou graag. 

❏❏ Kantine: 

We zijn zuinig op de accommodaties van onze vereniging. Het is gezellig om elkaar te ontmoeten in een 

schone en opgeruimde kantine. Om deze reden kom je niet met je voetbalschoenen aan in de kantine 

en plaats je je voetbaltas in een rek buiten bij de kantine. .  

Ook in de “kantine” hebben wij een voorbeeld rol door tafels netjes en opgeruimd achter te laten. 

 

Accommodatie kleedkamers: 

❏ Gebruik de kleedkamer als aangegeven in het schema (hier NIET vanaf wijken) 

❏ Kleedkamer sleutels direct na de opening van de kleedkamer weer terughangen 

❏ Kleedkamer na het omkleden afsluiten (licht uit) en de sleutel terughangen in de Materiaal Binnen 

Opslagruimte! 

❏ Zorg voor een schone kleedkamer na gebruik, verwijder alle verpakkingen, flessen etc. veeg de vloer. 

Als elk team dit doet maakt dit het werk voor andere vrijwilligers een stuk makkelijker.  

❏ We adviseren spelers geen dure kleding/schoenen/telefoons mee te nemen naar de 

training/wedstrijden. Er is geen zekerheid dat de kleedkamer op slot gaat/kan. Schade is niet voor 

risico van de club. 
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Materialen 

❏❏ Trainingsmiddelen en gebruik 

- Elk team krijgt bij aanvang van het seizoen ballen, hesjes, bidons, waterzak in bruikleen. Het is de 

verantwoordelijkheid van het hele team dat deze na elke training/ wedstrijd weer opgeborgen 

worden in de teamkooi in de materialenruimte 

- Trainingsdoelen moeten na gebruik direct weer terug gezet worden in/binnen de Materiaal Buiten 

Opslag ruimte. (s.v.p. niet voor de poort of in het loopgedeelte).  

- De toegangspoorten - Buitenopslag poort Hollewand zijde en Veld-2 zijde en de toegangspoort 

veld-2, moeten iedere avond direct na de laatste training worden afgesloten, dit ter voorkoming 

van diefstal en vernieling. 

- Trainingsmiddelen, zoals pionnen, loopladders etc. op de daartoe bestemde plek terugleggen (dus 

niet in de eigen kooi). Als spelers van een jeugd deze middelen opruimen dan als trainer/leider er 

op toezien dat dit netjes wordt opgeruimd.  

- De grote trainingsdoelen alleen op het kunstgras velden gebruiken en op de donderdag na de 

laatste trainingen terugplaatsen in de Materiaal Buiten Opslagruimte. 

o kleine doeltjes na de laatste training terugzetten in de Materiaal Buiten Opslag ruimte. 

o defecten, schade aan trainingsmateriaal melden niet alleen die van de ballen. Liefst bij 

Materiaal & Terreincommissie maar in ieder geval vermelden op het “white board”. 

- Materiaal Buiten Opslag de buitenhekken (Hollewand zijde en Veld-2 zijde) na de laatste training 

afsluiten. 

- Toegangspoort veld-2 (Henk Eenkhoorn plein) afsluiten. 

 

❏❏ Ballen oppompen 

Doop de nippel van de hogedruk slang in het potje met ballenvet. (Iedere keer als je een bal oppompt. Druk 

de nippel haaks op de bal rustig in het ventiel van de bal. Nadat de bal op druk is (0.7 – 0.8 bar) verwijder 

rustig de nippel uit het ventiel. Hang het luchtpistool en slangen weer netjes weg. 

 

❏❏ Materiaal binnen de opslagruimte 

Zorg ervoor dat de Materiaal Binnen Opslag ruimte altijd is afgesloten dus niet de schuif er voor zodat de 

deur niet dicht valt.  

Niet SVI leden hebben hier niets te zoeken en we willen voorkomen dat van de vereniging en persoonlijke 

eigendommen worden weggenomen. 

 

❏❏ Sleutels 

Sleutels terughangen in de Materiaal Binnen Opslag ruimte en niet in de kantine of gewoon in de 

kleedkamer laten hangen. 
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❏❏ Algemeen 

Zorg er mede voor dat tijdens trainingen, wedstrijden of bezoek het terrein, de velden en dug-outs schoon 

blijven en gooi de tape resten, pleisters, flessen, papieren etc. in de vuilnisbakken  

Gebruik de doelnetten, ballenvangers niet als hangplek of als klimrek. 

“Samen maken we de vereniging” 

 

 

 

 

7. We accepteren beslissingen van de scheids- en grensrechter 

❏ Bij de E en F jeugd worden de wedstrijden veelal gefloten door vrijwillige junioren van vvSVI. 

Respecteer en accepteer de beslissing van deze vrijwilligers en laat de begeleiding over aan de trainers/ 

leiders van de desbetreffende spelende teams.  

❏ Mondeling / fysiek geweld tegen scheidsrechters betekent einde wedstrijd en een schorsing voor 

minimaal 1 wedstrijd, trainer bepaalt. 

 

8. Onze ouders zijn betrokken en zetten zich in door te helpen 

❏ Betrokkenheid van ouders verhoogt het speelplezier van uw kind en de sociale omgang bij het team 

verhoogt uw kijkplezier. 

❏ Naast het betrokken zijn als toeschouwer bij de wedstrijd van uw kind verwachten we het volgende: 

- Regelmatig worden er acties georganiseerd door vvSVI om de vereniging ook financieel gezond te 

houden. Hierin verwachten we betrokkenheid en inzet van spelers /ouders. Denk aan de grote club 

actie. 

- Door de leider worden er wasschema’s en rijschema’s opgesteld. Hierin wordt uw inzet verwacht. 

- Bent u in de gelegenheid om een wedstrijd te fluiten of grensrechter te zijn, dan wordt dit ook erg 

op prijs gesteld. 

- Het is ook erg gezellig om samen met het team na afloop of voorafgaand aan de wedstrijd een 

bezoekje te brengen aan de kantine. 

❏ Elk team bij vv SVI heeft een teamsite op de website van vvSVI. Hierop kunnen verslagen gezet 

worden, gemaakt door ouders of spelers van het team. De leider kan zich redacteur maken van 

deze teamsite. 
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9. Onze ouders moedigen positief aan 

Wij zouden het enorm op prijs stellen als er zo veel mogelijk mensen naar elke wedstrijd komen kijken. De 

spelers kunnen alle steun goed gebruiken. 

Denk er wel aan dat jullie als ouder(s)/verzorger(s) toeschouwers zijn, aanmoedigen mag en wordt zeker 

op prijs gesteld. Maar bemoei je niet met de coaching van jouw kind of andere spelers van het team. Dit 

kan erg verwarrend werken voor een kind.  

Om deze verwarring te voorkomen geldt de volgende norm: 

De trainers coachen, de toeschouwers moedigen aan! 

 

10. Onze toeschouwers blijven buiten de lijnen. 

Toeschouwers blijven gedurende de gehele wedstrijd buiten de lijnen en op vraag van trainers en leiders 

ook buiten de dug out. 

 

11. We waarderen het werk van vrijwilligers en zitten ons actief 

in als vrijwilliger 

Zoals bekend hecht v.v. SVI er veel waarde aan dat het Ledenportaal 'UptoDate' is. We willen een 100% 

dekking hebben en hiervoor hebben we onze leden hard nodig! 

Zoals vastgelegd binnen het Vrijwilligersconvenant van de Zwolse voetbalverenigingen, dient ieder  

lid ouder dan 16 jaar of ouder/verzorger van een jeugdlid van v.v. SVI via het Ledenportaal aan te geven op 

welke wijze hij/zij invulling wil geven aan zijn/haar vrijwilligersbijdrage.  

Belangrijke voordelen van 100% invulling van het Ledenportaal zijn: 

❏ Grotere participatie van SVI-leden waardoor taken eerlijk worden verdeeld; 

❏ Vraag en aanbod van vrijwilligerstaken bij elkaar brengen; 

❏ Gebruik als communicatiekanaal van de vereniging. 

 

Voor komend seizoen is het verplicht gesteld om met je gegevens in het Ledenportaal te staan. Je krijgt 

namelijk op basis van je (geactualiseerde) aanmelding in het Ledenportaal je nieuwe wedstrijdkleding en 

spelerspas uitgereikt. Dit betekent dat ieder lid/ouder geacht wordt het portaal in te vullen. Indien hieraan 

geen gehoor gegeven wordt, kan het bestuur tot maatregelen over gaan (m.b.t. uitgifte kleding en 

speelgerechtigheid).  
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Inschrijven in het Ledenportaal houdt niet automatisch in dat je direct benaderd wordt voor een 

vrijwilligerstaak, het kan zijn dat er voor de door jouw gekozen taak niet direct hulp nodig is.  

 

Hoe vul je het Ledenportaal?  

Het Ledenportaal staat aan de rechterkant van de site, en ook onder de kop Interactief  

(http://leden.vvsvi.nl/) 

Het aanmelden op het Ledenportaal kost slechts 10 minuten van je tijd. Je privacy is uiteraard 

gewaarborgd!  

 

  

Wij wensen je / u veel voetbal plezier in het nieuwe seizoen. 

Samen hopen wij er weer een sportief jaar  van te maken. 

Voor vragen en verdere informatie kun je/ kunt u terecht bij de leider en/ of trainer van je team. 

 

Samen maken we de vereniging. 

Bestuur Groep Voetbal Opleidingen 

 


