
“De club, dat zijn wij samen, samen zijn wij Sportclub Varsseveld"

Jeugdcommissie Sc Varsseveld

Normen en Waarden Jeugd Sc. Varsseveld
Normen en waarden zijn gedragsregels die nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Deze normen en waarden
zijn gericht op de Sc Varsseveld jeugd, waarbij het naast de gedragsregels ook het accent ligt op de opvoeding en
begeleiding van jeugdleden van Sc. Varsseveld.

Wat zijn de algemene gedragsregels binnen Sc Varsseveld en op ons sportcomplex?
 Gedisciplineerd gedrag in/buiten het veld en op het sportcomplex
 Respect richting trainers/leiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek
 Pestgedrag wordt niet getolereerd
 Wangedrag en vernielingen aan accommodaties of andermans eigendommen worden niet getolereerd.

Bewust aangerichte schade zal te allen tijde verhaald worden op de daders.
 Kleedlokalen worden schoon achtergelaten na een training, thuiswedstrijd en uitwedstrijd
 Schelden, beledigingen,bedreigingen of andere vormen van ongepast taalgebruik worden niet

geaccepteerd
 Douchen na inspanning is verplicht op basis van hygiënische, sociale en gezondheidsredenen. Er kan

een keer een uitzondering plaatsvinden met reden.

Toevoeging voor junioren:
 Alcohol beneden de 18 jaar is niet toegestaan
 Roken in sportkleding is niet toegestaan

Wat zijn de gedragsregels bij een training of
wedstrijd?

 Als ik niet kan, meld ik me af bij de trainer, voor
een wedstrijd liefst zo vroeg mogelijk

 Ik zorg ervoor dat ik op tijd bij een wedstrijd of
training aanwezig ben. Begint een training om
18.00 uur, dan sta ik 18.00 uur op het veld

 Ik draag tijdens wedstrijden de kleding
aangeboden door de club en ga hier op een
verantwoorde wijze mee om

 Verzamelen voor een wedstrijd gebeurt
rondom de kantine

 Samen zorgen we ervoor dat het materiaal,
ballen,petjes, etc tijdens het seizoen in goede
staat blijft

 Ik doe mijn best om een training succesvol te
laten verlopen

 In geval van afgelasting is dit te vinden op de
website www.scvarsseveld.nl

Gedragtips voor Ouders langs de lijn…

1. Plezier gaat voor presteren
2. Moedig aan, maar coach niet mee
3. Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van je

zelf
4. Geef zelf het goede voorbeeld
5. Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven
6. Toon respect richting trainers/leiders,

tegenstanders, scheidsrechters en publiek

Bron: www.geefkinderenhunspelterug.nl


