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Duidelijkheid   

Zowel bij vrijwilligers, leden, ouders en bezoekers aan ons sportpark “ De Kikkerpolder” 

groeit de behoefte aan duidelijke regels en kaders. Ontwikkelingen in de maatschappij, 

herwaardering van waarden en normen, pijnlijke incidenten etc. vormen de aanleiding om 

(gedrags)regels op te stellen. Verenigingen worden ook steeds vaker gedwongen, duidelijk 

stelling te nemen en gedwongen om (gedrags)normen expliciet te maken. De gedragscodes 

dienen twee doelen, enerzijds vormen zij de leidraad voor gedrag tussen leden, vrijwilligers, 

ouders en bezoekers van UVS en anderzijds zijn zij een toetssteen bij overtredingen. Een 

gedragscode schept duidelijkheid en draagt bij aan de veiligheid. Een ieder kan en mag een 

ander op een positieve wijze aanspreken als deze regels worden overtreden.  

Gedragsregels voor wie? UVS leden, vrijwilligers, spelers, ouders en bezoekers aan ons 

sportpark “ De Kikkerpolder”. 
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Hieronder de gedragsregels  

1. Ongewenst gedrag  

Gedrag waaraan anderen aanstoot kunnen nemen of dat belemmerend werkt op de 

normale sociale omgangsvormen, wordt niet getolereerd.  

2. Discriminatie  

Wij tolereren niet dat mensen op grond van ras, geloof, geslacht, leeftijd, uiterlijk of 

geaardheid belachelijk gemaakt worden, achtergesteld of uitgescholden worden.  

3. Seksuele intimidatie  

Wij tolereren geen opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard die niet 

worden gewaardeerd of geaccepteerd door degene tot wie ze zijn gericht.  

4. Geweld  

Schelden, dreigen en feitelijk lichamelijk geweld worden niet geaccepteerd. 

Geweldsincidenten worden standaard gemeld bij de politie.  

5. Wapens 

  

Het in het bezit hebben van wapens op ons sportpark “ De kikkerpolder” is absoluut niet 

toegestaan. Wanneer er vermoedens bestaan dat iemand een wapen bij zich heeft, zal direct 

de politie ingeschakeld worden.  

 

6. Diefstal  

 

Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Eventuele schade wordt verhaald op de 

dader.  

 

7. Vandalisme  

Schade toegebracht aan eigendommen van UVS wordt verhaald op de veroorzaker; bij het 

moedwillig vernielen van eigendommen wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.  

8. Roken 

Roken is alleen toegestaan aan de achterzijde van het terras naast de kantine. Wel 

verzoeken wij alle rokers om de sigarettenpeuken in de daarvoor bestemde asbakken te 

deponeren. 
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9. Drugs  

drugs worden verwijderd. 

10. Alcohol  

Alcohol wordt alleen verstrekt aan personen boven de achttien jaar. Langs het veld, op de 

tribune en in de kleedkamers is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen. Personen onder 

invloed van (teveel) alcohol, die aanstootgevend gedrag vertonen, worden verwijderd.  

11. Respect  

Van spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters, publiek en tegenstander 

wordt verwacht dat er respect voor elkaar is. De regel: “Wat gij niet wil dat u geschiedt, doet 

gij dat ook een ander niet”, is hierin een goede leidraad.  

Van een ieder die als toeschouwer aanwezig is bij trainingen en/of wedstrijden wordt 

verwacht dat hij/zij achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld 

blijft. Daarbij is het van belang dat men zich afzijdig houdt van de begeleiding van het team. 

Spelers positief aanmoedigen is natuurlijk geweldig, maar het geven van technische en 

tactische aanwijzingen wordt aan de trainers en begeleiders overgelaten.  

Algemene regel Indien het positief aanspreken van iemand, die deze regels overtreedt, niet 

het gewenste resultaat oplevert, kan er melding worden gemaakt bij het bestuur van UVS.  

12. Rondom de trainingen en wedstrijden  

Van een ieder die als toeschouwer aanwezig is bij trainingen en/of wedstrijden wordt 

verwacht dat hij/zij achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld 

blijft. Daarbij is het van belang dat men zich afzijdig houdt ten opzichte van de begeleiding 

van het team. Spelers positief aanmoedigen is natuurlijk geweldig, maar het geven van 

technische en tactische aanwijzingen wordt aan de trainers en begeleiders overgelaten.  

Algemene regel  

Indien het positieve aanspreken van iemand, die deze regels overtreed, niet het gewenste 

resultaat oplevert, kan er melding worden gemaakt bij de desbetreffende coördinator, 

contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!  

Kledingvoorschriften UVS  

De spelers zijn verplicht tijdens wedstrijden de originele UVS kleding te dragen (NIKE en te 

koop op Voetbalshop.nl). Voor de selectie spelers en keepers wordt door UVS een spelers en 

keepers tenue aangeschaft die door de spelers en keepers gedragen moet worden. Ieder 

seizoen worden de selectiespelers en keepers van de JO19 t/m JO13 jeugd door UVS in de  
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gelegenheid gesteld om een kledingpakket aan te schaffen tegen een gereduceerd bedrag 

(dit wordt mogelijk gemaakt door de sponsoren van de selecties).  

De kleding dient heel te zijn en netjes te worden gedragen  

Zijn er spelers die zich niet aan de kledingvoorschriften houden, dan heeft het jeugdbestuur 

de bevoegdheid om betreffende speler(s) hierop te wijzen om een en ander in orde te 

maken. Bij nalatigheid kan het (jeugd)bestuur de speler(s) disciplinaire maatregelen nemen, 

bijv. door een speelverbod op te leggen.  

De wisselspelers zijn verplicht om tijdens de wedstrijd een trainingspak/jack te dragen.  

Het dragen van baseballkappen, petjes en sieraden (o.a. horloges) tijdens de training en 

wedstrijd is niet toegestaan.  

Ook tijdens de trainingen behoort een ieder JO19 t/m JO13 jeugd selectie speler UVS 

sportkleding te dragen.  

Bij een temperatuur lager dan 6 graden Celsius is het trainen in een lange trainingsbroek en 

trainingsjas of -shirt verplicht.  

Het dragen van scheenbeschermers is tijdens de wedstrijden verplicht. (Voorschrift van de 

KNVB; de scheidsrechters dienen hierop te letten.) Ook tijdens het trainen is het dragen van 

scheenbeschermers en voetbalkousen verplicht.  

Sponsoring  

Onze sponsorcommissie is inmiddels versterkt met enkele enthousiaste vrijwilligers en 

samen met hen wil het bestuur de sponsoring bij UVS nog aantrekkelijker maken! De nieuwe 

tenueregeling biedt veel mogelijkheden tot sponsoring tegen een redelijke bijdrage. Mocht 

je iemand weten die jouw team wilt sponsoren? Neem dan contact op met onze 

sponsorcommissie; Ron van der Weijden: ron@rwbeheer.nl of 06-22392820. 


