Reglement voor voetballers(sters) van voetbalvereniging Musketiers
Met dit reglement voorziet het bestuur in gedragsregels waar voetballers van voetbalvereniging
Musketiers zich aan dienen te houden. Wij gaan ervan uit dat deze regels in acht worden genomen
op de trainingen, wedstrijden en andere festiviteiten of activiteiten in verenigingsverband.
Voor spelers van voetbalvereniging Musketiers gelden de volgende regels:
1. Het is niet toegestaan om voetbalvereniging Musketiers in diskrediet te brengen door
middel van woord of gedrag.
2. Je mag niet discrimineren, vloeken, schelden of taal gebruiken die kwetsend kan zijn voor
anderen.
3. Je mag geen spullen die aan anderen toebehoren achterhouden of stelen.
4. Je dient je op sportief gebied correct te gedragen. Dit wordt van je verwacht ten opzichte
van gasten, scheidsrechters, grensrechters, medespelers, tegenstanders, leiding, verzorgers,
bezoekers en leden van andere voetbalclubs en leden van voetbalvereniging Musketiers.
5. Het is niet toegestaan om geweld te gebruiken tegen wie dan ook op, dan wel in de naaste
omgeving van het sportpark van Musketiers.
6. Je moet je houden aan gemaakte afspraken, zoals trainingstijden, tijden bij
competitiewedstrijden en/of andere activiteiten. Bij verhindering moet dit op tijd gemeld
worden bij de leider of trainer. Indien dit structureel niet (op tijd) gebeurt, kan dit
consequenties hebben.
7. Spelers dienen juist gekleed te zijn tijdens de trainingen en wedstrijden (het gebruik van
scheenbeschermers is bijvoorbeeld verplicht).
8. Na afloop van de wedstrijd moet de gebruikte kleding en het materiaal op juiste wijze op
aanwijzing van de leider worden opgeruimd.
9. Het trainingsmateriaal dient op aanwijzing van de trainer door de groep te worden
meegenomen naar of van het trainingsveld.
10. Na afloop van de wedstrijd of training dient de kleedruimte en/of de spelersbus schoon en in
goede staat te worden achtergelaten. Indien er schade is geconstateerd zal dit door de
dader(s) vergoed moeten worden. Deze regel is ook van toepassing buiten het sportpark
(bijvoorbeeld bij uitwedstrijden).
11. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te drinken of mee te nemen voor of tijdens
de wedstrijd en in de kleedruimtes.

12. Het is niet toegestaan om in de kleedruimtes of spelersbus te roken. Deze regel is ook elders
van toepassing als je in clubtenue bent.
13. Voor alle teams geldt de regel om zowel na de wedstrijd of training te douchen.
14. Er worden geen geschorste spelers in een ander elftal opgesteld en wangedrag wordt
aangepakt.
15. Boetes van de KNVB voor niet-sportief gedrag zijn voor eigen rekening. Deze worden zodra
bekend direct doorberekend aan de veroorzaker, die deze binnen 2 weken dient te betalen.
16. Geen contributie betalen betekent: niet voetballen! Gestorneerde incasso’s en/of
acceptgiro’s dienen binnen 2 weken alsnog overgemaakt te worden.
Het (jeugd)bestuur heeft te allen tijde het recht om de voetballer ter verantwoording te roepen bij
het overtreden van de hierboven opgestelde regels. Tevens heeft het (jeugd)bestuur het recht om
de speler bij een ernstige overtreding van deze regels tijdelijk of definitief het lidmaatschap van
voetbalvereniging Musketiers te ontzeggen.
Hiermee verklaren wij akkoord te gaan met bovenstaande regels,
Datum: __________

Naam (jeugd)lid

Naam ouder(s)/verzorger(s)

____________________

________________________

Handtekening

Handtekening

E-mail adres: _________________________________________________ (Indien beschikbaar)

