
 
 

GVAV Gedragsdocument 
‘GVAV, dat ben je zelf’ 

 
Al honderd jaar voetballen we in Groningen bij GVAV. Omdat we voetballen een leuke sport vinden. 
En omdat spelers en alle mensen, die daaromheen betrokken en actief zijn, GVAV een goede, 
sportieve, sociale en gezellige club vinden. Een club waar het voor iedereen leuk is om te werken, te 
fluiten, te kijken en vooral te voetballen. Sporten doe je immers voor je plezier. GVAV biedt ieder lid 
de mogelijkheid te genieten van zijn of haar sport.  
 
We willen dat GVAV een vereniging is waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht capaciteiten en 
culturele of sociale achtergrond. Zodat we een actieve, bruisende, sportieve en aantrekkelijke 
vereniging zijn en blijven. Om GVAV die club te laten blijven, maken we met elkaar afspraken. Zodat 
voor iedereen duidelijk is hoe we ons gedragen, waar we ons aan houden en waar we elkaar op aan 
kunnen spreken. De afspraken gaan over ons gedrag op en rond het veld tijdens wedstrijd en 
training, maar ook over omgaan met elkaar.  
 
Trainers en leiders bespreken deze afspraken in hun team en daarna zullen alle teamleden de 
afspraken ondertekenen. Ieder team bespreekt samen hoe ze elkaar helpen herinneren aan de 
afspraken. En natuurlijk moet iedereen zich realiseren, vooral leiders, trainers, kaderleden, 
bestuursleden en ouders, dat we zelf een voorbeeld zijn voor anderen. Goed voorbeeld doet goed 
volgen. 
 
Fair play 
Binnen de voetbalwereld gelden in principe dezelfde regels als daarbuiten. Hoe gaan we 
met elkaar om? Welke spelregels gelden binnen en buiten het veld? Hoe proberen we problemen 
binnen de club op te lossen? Hoe zorgen we met elkaar voor een voetbalwereld waar het voor 
iedereen goed vertoeven is? Nu en in de toekomst? 
 
Fair play (eerlijk spelen) houdt in dat we een aantal afspraken maken om de voetbalsport voor zoveel 
mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Wij spelen altijd eerlijk. 
 
KNVB Gedragscode 
Ook de KNVB vindt het heel belangrijk om goed met elkaar om te gaan op en rond het voetbalveld. 
Daarom heeft de voetbalbond het programma Sportiviteit & Respect opgezet, samen met Stichting 
Meer dan Voetbal en de vertegenwoordigende organen van spelers (VVCS), trainers (CBV, VVON), 
scheidsrechters (BSBV) en clubs (ECV, CED). 
 
In 1999 is een Gedragscode opgesteld, die in 2003 is herzien. Dit omdat er steeds vaker sprake was 
van wangedrag tegenover scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters. 
Dit beschadigt de voetbalsport. Met de Gedragscode wil de KNVB bereiken dat elke vorm van verbaal 
en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport op het veld en/of in de zaal aangepakt 
wordt De Gedragscode is erop gericht onder alle omstandigheden wederzijds respect en begrip te 
bevorderen en te doen bevorderen. De gedragscode staat op de website van de KNVB. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Uitgangspunten Gedragsdocument GVAV  
Uitgangspunten voor het Gedragsdocument van GVAV en de afspraken die we daarin maken zijn:  

 Respect voor iedereen binnen en buiten het veld 
 Geen verbaal en fysiek geweld 
 Orde en netheid, we houden ons aan regels 
 We zijn allemaal verantwoordelijk voor GVAV als geheel 
 We spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden 

 
Afspraken 
De belangrijkste afspraken die wij hebben, staan hieronder. Lees ze en neem je voor om jezelf eraan 
te houden. En wijs anderen erop als jij vindt dat ze zich er niet aan houden. 
 
• Ik ben als lid van de voetbalvereniging GVAV een voorbeeld voor anderen. 
• Ik houd me aan de op de sportparken geldende regels. 
• Ik let goed op mijn gedrag, ik vloek niet, ik beledig niemand. 
• Ik gebruik geen lichamelijk geweld, ik sla en schop niet. 
• Ik accepteer en respecteer de aanwijzingen en beslissingen van mijn leider(s)/trainer(s), de 

bestuursleden en medewerkers. 
• Ik houd me aan de afspraken die de trainer/leider met mij heeft gemaakt. 
• Ik respecteer en accepteer zonder tegenspraak de beslissingen van de scheidsrechter, 

grensrechter en mijn begeleider(s). 
• Ik heb respect voor iedere tegenstander. 
• Ik blesseer mijn tegenstander niet opzettelijk en ik maak geen vervelende opmerkingen. 
• Ik gedraag me bij uitwedstrijden net zo netjes als bij thuiswedstrijden. 
• Ik noem mijn teamgenoten bij hun voornaam. 
• Ik praat Nederlands in mijn team. 
• Ik pest anderen niet. 
• Als er toch iemand wordt gepest, houd ik dat niet geheim, ik vertel het aan de leider/trainer en 

dat is geen klikken. 
• Na de wedstrijd geef ik mijn tegenstander een hand.   
• Ik ben zuinig op de spullen van de vereniging, zoals kleding, trainingsmateriaal en kleedkamers. 
• Ik laat de kleedkamer netjes achter. 
• Ik doe mijn afval in de afvalbak.  
• Ik blijf van andermans spullen af. 
• Ik gebruik geen drugs op en nabij het sportpark. 
• Ik voetbal niet in de kantine, kleedkamer en in de gangen. 
 
Sancties 
Het bestuur van GVAV legt een sanctie, een straf, op aan iemand die zich niet aan deze afspraken 
houdt. Sancties die het bestuur kan opleggen zijn: 
 
1. Berisping: je krijgt een waarschuwing. 
2. Uitsluiting van wedstrijden: je mag een of meer wedstrijden niet meedoen. 
3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten: je mag een bepaalde tijd geen teamleider, 

trainer, bestuurslid, scheidsrechter of welke taken je binnen GVAV ook uitvoert, zijn. 
4. Royement: je mag geen lid meer van GVAV zijn.  
 
Ook jij zorgt dat GVAV een leuke, sportieve voetbalvereniging is en blijft.  
Want: GVAV, dat ben je zelf. 


