Normen en Waarden VV Papendrecht
VV Papendrecht vindt goede normen en waarden van het grootste belang. We streven
ernaar een actieve, sportieve, gezellige maar bovenal aantrekkelijke vereniging te zijn en
willen dit ook graag naar buiten toe uitstralen. Iedereen die een binding met onze club heeft,
niet alleen als lid maar daarnaast ook als ouder, toeschouwer of supporter langs de lijn,
moet zich realiseren dat hij of zij uithangbord is van de club en daarom ook onze waarden en
normen vertegenwoordigt. Dit geldt uiteraard ook, wanneer we te gast zijn bij andere
verenigingen. VV Papendrecht verwacht, dat we op de juiste manier met elkaar omgaan, dat
gemaakte afspraken nagekomen worden, dat iedereen zich aan onze normen en waarden
houdt en dat iedereen die verbonden is aan onze club zich gedraagt.

Spelers en Speelsters
- Respecteer je medespelers, de trainers, de leiders, de scheidsrechter, de assistentscheidsrechters, de tegenstander en de toeschouwers.
- Respecteer het werk dat alle mensen doen binnen de vereniging. Zij maken het namelijk
mogelijk dat jij lekker kan voetballen.
- Ga netjes om met de spullen van de vereniging als ballen, kleding, kleedkamers, enz. Ruim
alles netjes op, dus afval in de afvalbak.
- Speel sportief en eerlijk. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter tijdens het spel.
- Wanneer anderen zich niet netjes gedragen, mag je ze best hierop aanspreken. Doe dit
dan wel op een juiste manier.
- Laat je niet uit je tent lokken door onsportief gedrag van tegenstanders. Hierdoor maak je
het vaak alleen maar erger.
- Let op je taalgebruik. Het gebruik van grove taal of het roepen van ernstige ziektes hoort
niet op een voetbalveld. En realiseer je je dat je hiermee mensen erg kan kwetsen.
- Houd je aan de afspraken binnen de vereniging en/of jouw team.
- Wees op tijd op de afgesproken tijden en meld je netjes af bij verhindering.
- Zorg ervoor dat iedereen, maar vooral jezelf, trots kan zijn op je gedrag.

Ouders en Verzorgers
- Realiseert u zich dat u als ouder/verzorger een voorbeeldfunctie heeft.
- Respecteer de spelers, de trainers, de leiders, de scheidsrechter, de assistentscheidsrechters, de tegenstander en de andere toeschouwers.
- Respecteer het werk dat alle (vrijwillige) mensen doen binnen de vereniging. Zij maken
het namelijk mogelijk dat uw zoon of dochter met plezier kan voetballen en doen hun
werkzaamheden vaak als hobby.
- Respecteer de afspraken binnen de vereniging en het team van uw zoon of dochter. Laat
het coachen aan de trainer over.
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- Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter tijdens het spel.
- Aanvaard beslissingen en keuzes van trainers en leiders. Zij hebben het beste met het
team en uw zoon of dochter voor.
- Uw zoon of dochter doet ongetwijfeld zijn of haar best en bedoelt het goed. Stimuleer dit,
maar maak uw kind nooit belachelijk als iets niet lukt of er onverhoopt wordt verloren.
- Wanneer anderen zich niet netjes of onsportief gedragen, mag u ze best hierop
aanspreken. Doe dit dan wel op een juiste manier.
- -Let bij het aanmoedigen op uw taalgebruik. Het gebruik van grove taal of het roepen van
ernstige ziektes hoort niet op een voetbalveld en zeker niet in het bijzijn van jeugd.
Realiseert u zich ook dat u hiermee mensen erg kan kwetsen.
- Zorg dat uw zoon of dochter op tijd aanwezig is, of zich tijdig afmeldt bij verhindering.

Trainers en Leiders
- Realiseert u zich dat u als trainer/leider een voorbeeldfunctie heeft.
- Respecteer de spelers/speelsters, de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters, de
tegenstander, de ouders/verzorgers en de andere toeschouwers.
- Respecteer het werk dat alle andere (vrijwillige) mensen doen binnen de vereniging. Zij
maken het samen met u namelijk mogelijk dat iedereen plezier beleeft aan het
voetballen.
- Respecteer de afspraken binnen de vereniging en hanteer deze ook in uw team. Wees
hierbij consequent.
- Ga netjes om met de spullen (ballen, kleding, kleedkamers, enz.) van de vereniging. En
ruim alles netjes op, dus afval in de afvalbak.
- Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter tijdens het spel.
- Alle spelers/speelsters doen ongetwijfeld hun best en iedereen bedoelt het goed.
Stimuleer dit, maar maak niemand belachelijk als iets niet lukt of er onverhoopt wordt
verloren.
- Wanneer anderen zich niet netjes of onsportief gedragen, mag u ze best hierop
aanspreken. Doe dit dan wel op een juiste manier.
- Let op bij het aanmoedigen op uw taalgebruik. Het gebruik van grove taal of het roepen
van ernstige ziektes hoort niet op een voetbalveld en zeker niet in het bijzijn van jeugd.
Realiseert u zich ook dat u hiermee mensen erg kan kwetsen.
- Zorg dat u als trainer of leider op tijd aanwezig bent. Dit verwacht u immers ook van uw
spelers/speelsters.
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