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Sporters
Voetballen doe je niet alleen, het is een teamsport. Dit betekent dat er op je wordt
gerekend, niet alleen wat betreft de aanwezigheid, maar ook wat betreft je conditie,
techniek, je inzet en je gedrag. Zo zal bijvoorbeeld gedrag, wat tijdens een wedstrijd tot
een rode kaart leidt, niet alleen jezelf schaden (schorsing door KNVB en betalen boete van
KNVB), maar ook je team schaden omdat het een speler mist en voorts de goede naam
van de vereniging schade toebrengen.
1. Sporters zorgen er voor dat ze voor de trainingen en wedstrijden beschikbaar zijn.
2. Zij zorgen er ook voor op tijd aanwezig te zijn voor training, bespreking of wedstrijd,
waarbij rekening wordt gehouden met de reistijd bij uitwedstrijden.
3. Bij verhindering wordt tijdig afgezegd bij de leider of trainer. Wanneer het wedstrijden
betreft is dit uiterlijk op vrijdag.
4. Waardevolle spullen kunnen worden afgegeven aan de trainer of leider. De vereniging is
niet verantwoordelijk voor vermissingen.
5. Het dragen van andere dan de voorgeschreven kleding is niet toegestaan.
Scheenbeschermers zijn verplicht.
6. Zij douchen na de wedstrijd of training en laten de kleedkamer netjes achter.
7. Zij begroeten de tegenstander voor de wedstrijd en bedanken elkaar na de wedstrijd.
8. Zij accepteren de beslissingen van de scheidsrechter, grensrechter, trainer of leider en
gaan geen onderlinge discussies aan of discussies met de scheidsrechter. Zij zijn zich
bewust dat zoiets tot gele of rode kaarten kan leiden.
9. Zij gedragen zich sportief in en buiten het veld. Vertonen dus geen provocerend gedrag
en gebruiken geen verbaal- en/of fysiek geweld. Wanneer dit toch gebeurt spreken zij
elkaar daar buiten de wedstrijd of training op aan.
10. Zij weten dat gele- en rode kaarten ten alle tijden worden doorgegeven aan de KNVB
en kunnen leiden tot schorsing en boetes.
11. Zij tonen respect voor het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en
wedstrijden kunt spelen. Dit gaat niet vanzelf.
12. Zij doen mee aan activiteiten die GSV organiseert.
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