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Waarom verenigingsregels?
Elke voetbalvereniging is weer anders en 
heeft een eigen identiteit, een eigen 
uitstraling. De ene vereniging is groot en 
ambitieus, de andere weer klein en 
wijkgericht. Ook binnen een vereniging zijn 
er grote verschillen tussen teams op het 
vlak van plezier, prestatie, sportiviteit en 
respect.

Het is belangrijk als vereniging te laten zien 
waar je voor staat: intern voor de eigen 
leden en het vrijwillig kader, maar ook extern 
voor de buurt, gemeente en sponsoren. 
Verenigingsregels zijn een gedeelde 
opvatting over wat binnen een vereniging 
als normaal wordt opgevat en wat de leden 
van elkaar mogen verwachten. Hierin komen 
uitgangspunten terug als:
-  openstaan voor alle groepen (ongeacht 

religie, huidskleur of seksuele voorkeur);

-  respect tonen voor elkaar, voor de 

accommodatie en de materialen van de 

vereniging; 

-  met elkaar zorgen voor een plezierig en 

veilig sportklimaat;

- een goed gastheer zijn voor bezoekers;

- elkaar aanspreken op ongewenst gedrag.

Hoe kom je tot 
 verenigingsregels?
Er zijn vele manieren om tot verenigings-

regels te komen. Ze werken alleen wanneer 

de eigen achterban bekend is met de regels 

en zich erin herkent. Betrek zoveel mogelijk 

de leden bij de totstandkoming van deze 

regels en vraag hen wat zij belangrijk 

vinden. Dat kan op veel verschillende 

manieren, zoals:

-  een groepje formeren met leden van alle 

verschillende geledingen binnen de 

vereniging om gezamenlijk tot 

uitgangspunten komen;

-  via de website inventariseren welke 

uitgangspunten de leden het meeste 

delen en vinden passen bij de 

vereniging;

-  vanuit bestuur of commissie met een 

voorstel komen en daarover tijdens de 

Algemene  Ledenvergadering met elkaar 

 in gesprek gaan.

Waar moet je rekening mee 
houden? 
-  houd de uitgangspunten beperkt: drie of 

vijf krachtige uitgangspunten zeggen 

meer dan vijfentwintig verenigingsregels;

-  formuleer de afspraken positief: spreek 

af waar je voor staat, in plaats van waar 

je tegen bent;

-  maak globale uitgangspunten; met de 

verschillende geledingen binnen de 

vereniging (bestuur, trainers, scheids-

rechters, vrijwilligers) en op teamniveau 

kunnen de afspraken concreter gemaakt 

worden;

Hoe krijg je de verenigings
regels onder de aandacht?
Het maken van verenigingsregels is de 

eerste stap, daarna is het belangrijk de 

regels onder de aandacht van de leden te 

krijgen én te houden. Hiervoor kan een 

vereniging verschillende middelen inzetten:

-  vermelden op de website, in clubblad en 

beleidsplan;

-  ophangen in de kantine, kleedkamers en 

eventueel, op een bord, bij de ingang 

van het sportparkt;

-  vermelden in een welkomstbrief aan 

bezoekers;

-  jaarlijks onder de aandacht brengen bij 

de verschillende doelgroepen en teams.

De plezierige en sportieve sfeer binnen de 

vereniging blijft goed wanneer de afspraken 

en regels regelmatig besproken worden en 

daarmee onder de aandacht blijven.
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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! 

Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze 

 verenigingen opgesteld. 

Algemene Verenigingsafspraken

Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag.

Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

- Iedereen is welkom

- Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat

- Wij tonen waardering voor de scheidsrechter

- Wij laten de kinderen hun spel spelen

- Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen 

- Als er problemen zijn, maken we er melding van

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal 

heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en mooie vereniging!

VOORBEELD


