UDI, Prestaties met Respect & Goed Gedrag

Kaderinformatie Respect & Gedrag UDI
Wat te melden als kaderlid?
Alle zaken m.b.t. normen en waarden (Respect & Gedrag) zoals vastgesteld in bestuursvergadering v.v.
U.D.I. op 12-08-2013 en vastgelegd in de gedragscode Respect & Gedrag.
Er zal een werkgroep Respect & Gedrag (totaal 3 personen) gecreëerd worden, in deze werkgroep zal
samengesteld worden uit de volgende personen:
 Bestuur
1 persoon.
 Jeugdbestuur
1 persoon
 Voetbalzaken
1 persoon
Wat hoeven we dan niet te melden?
De “sportief noodzakelijke” overtredingen. Als voorbeeld hierbij een gegeven rode kaart voor het
neerhalen van een doorgebroken speler, mits dit op een sportieve wijze gebeurt.
Enig inzicht van de elftalleiding is hierbij gewenst. Regelrechte aanslagen op een tegenstander moeten
zeker onder de aandacht worden gebracht. Ook leeftijdsgebonden gedrag tijdens trainingen en/of
wedstrijden dient in eerste instantie door de elftalleiding zelf te worden besproken.
Mocht dit soort gedrag een structureel karakter aannemen, kan er extra gewicht in de schaal worden
gebracht en kan de Werkgroep Respect & Gedrag een gesprek met de betrokkene aangaan. Aanvragen
voor een dergelijk gesprek lopen ook via de contactpersoon.
Wat verwachten wij van onze kaderleden?
Absolute noodzaak is het lik-op-stuk beleid van de leider/trainer. Deze dient direct actie te nemen,
door de betrokken speler bij afwijkend gedrag zelf te sanctioneren en dit na overleg met de
coördinator te melden bij de werkgroep Respect & Gedrag.
Dit kan via E-mail op: respect&gedrag@udi-enschede.nl. De melding dient plaats te vinden op de
maandag volgend op de speeldag van het te melden incident en wel vóór 17.00 uur. Op de
eerstvolgende bestuursvergadering zal het incident worden besproken en worden beslist of er een
sanctie zal volgen. Deze sanctie kan aanvullend zijn op de formele straf uitgesproken door de
tuchtcommissie van de KNVB. Hierbij wordt rekening gehouden met “de staat van dienst” van de
betrokkene.
Mag de betrokken speler wél trainen?
Afhankelijk van de overtreding. Bij verbaal of fysiek geweld, diefstal of vernieling volgt een algehele
schorsing van de speler, tot aan de uitspraak van de werkgroep. Terugkoppeling van de uitgesproken
sanctie loopt via de werkgroep Respect & Gedrag en de coördinator.
Verdere vragen?
Via email aan de werkgroep Respect & Gedrag, eventueel kan in een later stadium ook nog een
telefoonnummer bekend gemaakt worden.
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Basisinformatie
Welkom bij UDI, prestaties met Respect & Gedrag.
UDI wil een goed georganiseerde, sportieve, prestatie gerichte, gezellige en multiculturele vereniging
zijn. UDI is een ontmoetingsplaats waar sporters gezamenlijk met plezier en veilig kunnen sporten en
zich verder kunnen ontwikkelen. Bij UDI is het voor iedereen goed vertoeven. Respect & Gedrag levert
aan dit alles een positieve bijdrage en verhoogt de prestaties van UDI. Regels zijn belangrijk bij het
actief en passief beoefenen van de sport. UDI is een vereniging waar positief gedrag normaal is en
negatief gedrag niet aanvaard wordt. UDI werkt actief aan de bewustwording hiervan bij spelers,
begeleiders, trainers, ouders en toeschouwers.
Respect & Gedrag, U ook
Het bestuur van UDI heeft op 12 augustus 2013 de “werkgroep Respect & Gedrag” ingesteld en “De
Gedragscode UDI” en “KNVB sancties en UDI” vastgesteld. De code en sancties gelden voor alle
personen en groepen aanwezig op het sportcomplex van UDI, leden, (kader)vrijwilligers en betaalde
krachten. Bij overtreding van De Gedragscode UDI zal het bestuur samen met en via de werkgroep
Respect & Gedrag passende maatregelen nemen.
Het bestuur gaat er van uit dat ieder (nieuw) lid en bezoeker van UDI van Respect & Gedrag op de
hoogte is. De werkgroep Respect & Gedrag zal de benodigde communicatie daarvoor verzorgen.
Nieuwe leden krijgen informatie bij aanmelding en op de website is er een link. Maar het belangrijkst
zijn de Respect & Gedrag ambassadeurs van UDI: trainers, begeleiders, spelers, vrijwilligers,
bestuursleden, ouders en supporters.
Wilt u een bijdrage leveren aan de werkgroep Respect & Gedrag door lid te worden of suggesties aan
te dragen? Neem dan contact met de werkgroep Respect & Gedrag. En natuurlijk, met heel UDI staan
we achter: UDI, prestaties met Respect & Gedrag.
Respect & Gedrag, regels
De werkgroep Respect & Gedrag heeft een aantal regels op schrift gesteld: De Gedragscode UDI en
kernregels. UDI is een club waar maatschappelijke waarden, fatsoensnormen en sportiviteitregels door
iedereen worden gerespecteerd. Zo is binnen het voetbal een ongeschreven sportiviteitregel dat de bal
uitgetrapt wordt tijdens een blessure van de tegenstander. Vervolgens wordt de bal teruggegooid naar
de ploeg die het laatste in balbezit was. Zo zijn er meer voorbeelden van regels die niet zijn vastgelegd
in de geschreven regels, maar die wel degelijk als fair of unfair gedrag gezien worden.
UDI hanteert een zo eerlijk mogelijke competitie-indeling en een goede indeling van de teams zodat
ongelijke kansen niet in de hand gewerkt worden. Ook een eenduidige selectie van spelers met
transparante criteria en goed gebruik van spelerspasjes behoren hier toe.
Werkgroep Respect & Gedrag
Positieve sancties werken als aanmoediging om goed gedrag te behouden of te versterken. Maar ook
U, toeschouwers, trainers en begeleiders en spelers zelf kunnen positieve sancties uitvoeren: duim
omhoog, applaus, een compliment, enz.
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De werkgroep brengt Respect & Gedrag op diverse manieren onder de aandacht o.a. door: borden in
kleedkamers, een link op de website UDI en artikelen in de nieuwsbrief. Maar ook door het (mede)
organiseren van ouder- en vrijwilligersavonden Ook geeft de werkgroep gevraagd en ongevraagd
advies aan het bestuur van UDI over Respect & Gedrag.
Als een speler een sanctie opgelegd krijgt door KNVB en/of werkgroep, vindt op indicatie van de
werkgroep een verplicht gesprek plaats tussen de speler en de werkgroep Respect & Gedrag. In dit
gesprek staat ”de beleving” van de sanctie centraal.
Een ieder die Slecht Respect & Gedrag constateert, kan de ander daarover aanspreken. Niet iedereen
zal dat in situaties van ontoelaatbaar gedrag kunnen of durven. Indien gewenst, kan de persoon
contact opnemen met de werkgroep Respect & Gedrag. De werkgroep zal, afhankelijk van de inhoud,
de melding bespreken in de werkgroep Respect & Gedrag. De werkgroep zal dan verdere acties
bepalen.
De kernregels Respect & Gedrag
De werkgroep Respect & Gedrag heeft Respect & Gedrag kernregels geformuleerd. Deze gelden voor
alle personen en groepen aanwezig op het complex van UDI.
Bij UDI:
1. Hebben we respect in woorden, daden en gedrag voor tegenstanders, teamgenoten,
wedstrijdleiding, officials, trainers, elftalleiding, vrijwilligers en toeschouwers.
2. Hebben we geen treiterende, uitdagende, discriminerende en seksistische taal en gedrag.
3. Gebruiken we geen verbaal of lichamelijk geweld.
4. Houden we onze zelfcontrole.
5. Gaan we sportief om met verlies en vieren we de overwinning sportief.
6. Spelen we sportief en volgen we de regels van het spel en Respect & Gedrag.
7. Accepteren we de beslissingen van de scheidsrechter.
8. Vernielen, stelen of vervuilen we geen eigendommen van UDI en anderen.
9. Zijn we niet onder invloed van alcohol en drugs tijdens trainingen en wedstrijden.
10. Spreken we de Nederlandse taal.
11. Geven we spelers, trainers en begeleiders van de tegenstander voor en na de wedstrijd een hand.
Voor de jongsten onder ons zijn de 10 kernregels.
Bij UDI:
1. Zijn we aardig voor iedereen die bij UDI is.
2. Zeggen en doen we geen vervelende dingen tegen elkaar.
3. Gaan we niet schelden of vechten.
4. Worden we niet boos.
5. Zijn we sportief als we verliezen en als we winnen.
6. Spelen we sportief en zoals de regels van het voetbalspel zijn.
7. Doen we zonder mopperen wat de scheidsrechter zegt.
8. Maken we geen dingen stuk en vies en pikken we geen dingen van UDI en anderen.
9. Praten we Nederlands met elkaar.
10. Geven we de tegenstanders en hun leiding voor en na de wedstrijd een hand.
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Respect & Gedrag, De Gedragscode UDI en KNVB sancties en UDI
Vastgesteld in
Bestuursvergadering UDI 12 augustus 2013
Evaluatiedatum: augustus 2014
Auteur: werkgroep Respect & Gedrag UDI
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De Gedragscode UDI
Inhoud
1. De Gedragscode
2. Doelstelling van de gedragscode
3. Voor wie de gedragscode geldt
4. Waarover de gedragscode gaat
5. Uitgangspunten
6. Op en rond het sportcomplex
7. Contributie
8. Alcohol, tabak en drugs
9. Gedragsregels voor de speler
10. Gedragsregels voor de begeleider
11. Gedragsregels voor de trainer
12. Gedragsregels voor ouder/verzorger van (jeugd)spelers
13. Gedragsregels voor de vrijwilliger
14. Clubscheidsrechter
15. De kernregels
1. De Gedragscode
Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld: voor leden, bezoekers, zowel
senioren als jeugd en per doelgroep: spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers zijn specifieke
gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de
senioren.
2. Doelstelling van de gedragscode
UDI wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen.
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle
teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt
om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling
van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat UDI een
vereniging is om trots op te zijn.
3. Voor wie de gedragscode geldt
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer, scheidsrechter, leider, vrijwilliger of betaald bij
UDI wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook
de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode geldt ook voor
toeschouwers en stagiaires. De gedragscode moet door iedereen bij UDI worden uitgedragen en
nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede en sportieve
omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.
4. Waarover de gedragscode gaat
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden
en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen
wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en
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wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de
regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.
UDI vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de beoefening van de
voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het
gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.
5. Uitgangspunten
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder
samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
 We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
6. Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg, dat het netjes blijft. Denk daarbij in
ieder geval aan de volgende punten:
 Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat
geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
 Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je
naar de andere kant moet.
 Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd. Dus niet tussen de beide velden in bij
E- en F-pupillen.
 Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.
7. Contributie
Als je lid van UDI bent, moet je contributie betalen. Leden die dat niet doen, zijn geen lid. Op het
moment dat na een herinnering de betaling van het lidmaatschap achterwege blijft, zal het bestuur
UDI passende maatregelen nemen. Bij het bepalen van de sanctie wordt niet gekeken of iemand
“onmisbaar” is voor de vereniging.

Pagina 6 van 15
Respect & Gedrag Informatie UDI.doc

UDI, Prestaties met Respect & Goed Gedrag

8. Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet
alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande
zaken apart genoemd te worden:
 Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op
het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn
van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 12:00
niet toegestaan.
 Het is niet toegestaan te roken in de kleedkamers.
 Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een
veld/complex verbod.
 Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook
wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
9. Gedragsregels voor de speler
De spelers zijn als de leden van UDI de kern van de voetbalvereniging.
De speler:
 Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in
het veld.
 Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als
niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van UDI, maar niet tijdens de trainingen.
 Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet
mee eens.
 Spant zich in om blessures te voorkomen en om zo snel mogelijk te herstellen na een eventuele
blessure.
 Gebruikt geen alcohol of drugs voor of tijdens de wedstrijden of trainingen.
 Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
 Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon voor de kleedkamer in te gaan.
 Dient na training en wedstrijd te douchen.
 Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of
begeleider of in de kantine.
 Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
 Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een
trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.
10. Gedragsregels voor de begeleider
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing.
De begeleider:
 Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
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Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:
 Geen alcohol (en ook geen tabak of drugs) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen
wedstrijd meer wordt gespeeld.
 Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
 Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
 Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de
vereniging worden georganiseerd.
 Het was schema en teamkleding bewaakt.
 Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of
vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de
ouders/verzorgers ingelicht.
11. Gedragsregels voor de trainer
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.
De trainer:
 Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
 Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 Brengt spelers passie bij voor het spel.
 Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).
 Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van alle gebruikte materialen.
 Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.
Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:
 Geen alcohol (en ook geen tabak of drugs) gebruikt tijdens het trainen van een team.
 Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen
training meer wordt gegeven.
 Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
 Deel neemt aan de trainersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de
vereniging worden georganiseerd.
 Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de
daarbij passende kleding dragen.
 Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of
vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de
ouders/verzorgers ingelicht.
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12. Gedragsregels voor ouders / verzorgers van (jeugd)spelers
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
De ouder/verzorger:
 Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om
het veld.
 Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op
een half veld aan de kopkanten, dus niet tussen de beide velden in.).
 Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en
komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de
begeleiding).
Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
 Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
 Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 Op tijd de contributie voldoen.
 Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de
desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!
13. Gedragsregels voor vrijwilligers
Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het
slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook
de vrijwilliger maakt afspraken met de club.
De vrijwilliger:
 Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon
worden achtergelaten.
 Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de
begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van
de vereniging.
 Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand
opzettelijk.
 Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van UDI.
14. Clubscheidsrechters
 Clubscheidsrechters en –assistenten leiden de wedstrijden volgens de reglementen van de KNVB.
 Het bestuur stimuleert de clubscheidsrechters tot fair en onpartijdig optreden.
 Het bestuur stimuleert leden om de KNVB opleiding tot (club)scheidsrechter te volgen.
 Elk bestuurslid steunt scheidsrechters en assistenten bij ongeregeldheden.
15. De kernregels
De werkgroep Respect & Gedrag heeft kernregels geformuleerd. Deze gelden voor alle personen
aanwezig op het complex van UDI.
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Bij UDI:
1. Hebben we respect in woorden, daden en gedrag voor tegenstanders, teamgenoten,
wedstrijdleiding, officials, trainers, elftalleiding, vrijwilligers en toeschouwers.
2. Hebben we geen treiterende, uitdagende, discriminerende en seksistische taal en gedrag.
3. Gebruiken we geen verbaal of lichamelijk geweld.
4. Houden we onze zelfcontrole.
5. Gaan we sportief om met verlies en vieren we de overwinning sportief.
6. Spelen we sportief en volgen we de regels van het spel en Respect & Gedrag.
7. Accepteren we de beslissingen van de scheidsrechter.
8. Vernielen, stelen of vervuilen we geen eigendommen van UDI en anderen.
9. Zijn we niet onder invloed van alcohol en drugs tijdens trainingen en wedstrijden.
10. Spreken we de Nederlandse taal.
11. Geven we spelers, trainers en begeleiders van de tegenstander voor en na de wedstrijd een hand.
Voor de jongsten onder ons zijn de 10 kernregels, bij UDI:
1. Zijn we aardig voor iedereen die bij UDI is.
2. Zeggen en doen we geen vervelende dingen tegen elkaar.
3. Gaan we niet schelden of vechten.
4. Worden we niet boos.
5. Zijn we sportief als we verliezen en als we winnen.
6. Spelen we sportief en zoals de regels van het voetbalspel zijn.
7. Doen we zonder mopperen wat de scheidsrechter zegt.
8. Maken we geen dingen stuk en vies en pikken we geen dingen van UDI en anderen.
9. Praten we Nederlands met elkaar.
10. Geven we de tegenstanders en hun leiding voor en na de wedstrijd een hand.
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Respect & Gedrag, sancties KNVB en UDI
Inhoud
1. Vooraf
2. KNVB sancties
3. UDI sancties
4. Doorbelasten gele – en rode kaarten
5. Ondersteunende maatregelen
5.1 wedstrijdcoördinator
5.2 spelerspas
1. Vooraf
UDI erkent de regels van de KNVB en in die zin de sancties die bij overtreding van de regels door de
KNVB worden opgelegd. Het bestuur van UDI behoudt zich het recht voor de sancties van de KNVB met
eigen sancties te verhogen door middel van eigen “rechtspraak”. Afhankelijk van de ernst van de
overtredingen worden passende maatregelen genomen.
2. KNVB sancties
 Bij een sanctie door de KNVB brengt de secretaris van UDI de betrokkene(n) hiervan op de hoogte. Of
wordt de speler door de KNVB rechtstreeks op de hoogte gebracht.
 De werkgroep inventariseert de feitelijkheden.
 Hoor en wederhoor van de betrokkene(n).
 Trekken van conclusies en bepalen van een eventuele passende extra sanctie zoals taakstraf, boete
of schorsing.
 Verslaglegging van gesprekken en de voorgestelde sancties.
 De secretaris stelt betrokkenen op de hoogte van de voorgestelde sanctie en rol van de werkgroep
Respect & Gedrag.
 Tegen deze uitspraak kan betrokkene in beroep gaan. Hij / zij zal dit dan binnen één week na de
uitspraak schriftelijk kenbaar moeten maken bij de secretaris van het bestuur UDI. Het bestuur
formeert een commissie van drie leden met een onafhankelijk voorzitter. De uitspraak van de
commissie is voor alle betrokkenen bindend.
 De werkgroep brengt de begeleiding van het team (leider, trainer) en werkgroep Respect & Gedrag
op de hoogte van de bindende uitspraak.
 Het bestuur stelt betrokkene op de hoogte van de sanctie en vervolg / procedure m.b.t. werkgroep
Respect & Gedrag.
Als een speler een sanctie opgelegd krijgt door KNVB en/of bestuur, kan op indicatie van het bestuur
een verplicht gesprek plaats vinden tussen speler en de Werkgroep Respect & Gedrag. In dit gesprek
staat “de beleving” van de sanctie centraal. Bij een taakstraf wordt contact opgenomen met de
accommodatiebeheerder of anderen om hier een passende inhoud aan te geven.
3. UDI sancties
Onderstaande sancties worden door het bestuur van UDI gehanteerd naast die van de KNVB. Om
duidelijk te maken wat deze inhouden volgt hier een indeling in categorieën van ontoelaatbaar gedrag,
met de daaraan verbonden sancties.
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1.1 Code A: Het trappen en/of slaan van de scheidsrechter, ass. Scheidsrechter of ander door de KNVB
of UDI aangesteld persoon.
Sanctie bij poging daartoe:
Eerste keer: maximaal 6 wedstrijden schorsing eventueel aansluitend op KNVB sanctie en/of mogelijke
taakstraf.
Tweede keer: Maximaal 20 wedstrijden schorsing eventueel aansluitend op KNVB sanctie en/of
taakstraf.
Sanctie daadwerkelijk:
Eerste keer: Schorsing van 1 jaar voor deelname aan wedstrijden, trainingen en overige
verenigingsactiviteiten en/of mogelijke taakstraf.
Tweede keer: Royement als lid van UDI. Totdat hiervoor is beslist opschorting van alle
verenigingsactiviteiten.
1.2 Code B: Het bedreigen van de scheidsrechter, ass. Scheidsrechter of een ander door de KNVB of UDI
aangesteld persoon.
Sanctie eerste keer: 1 extra wedstrijd schorsing eventueel aansluitend op KNVB sancties en/of
mogelijke taakstraf.
Tweede keer: 2 extra wedstrijden schorsing eventueel aansluitend op de KNVB sancties en/of mogelijke
taakstraf.
Derde keer: Schorsing van een ½ jaar voor deelname aan wedstrijden en trainingen bovenop de KNVB
sanctie.
Vierde keer: Royement als lid van UDI. Totdat hierover is beslist opschorting van alle
verenigingsactiviteiten.
1.3 Code C: Wangedrag, trappen, slaan van een tegenstander en/of begeleider, trainer en supporter
tijdens of na wedstrijden / trainingen.
Sanctie bij een poging daartoe:
Eerste keer: Maximaal 2 wedstrijden schorsing eventueel aansluitend op de KNVB sancties en/of
mogelijke taakstraf.
Tweede keer: Maximaal 6 extra wedstrijden schorsing eventueel aansluitend op de KNVB sanctie en/of
mogelijke taakstraf.
Sanctie bij daadwerkelijk:
Eerste keer: Minimaal 2 en maximaal 6 wedstrijden schorsing eventueel aansluitend op de KNVB
sancties en/of mogelijke taakstraf.
Tweede keer: Minimaal 4 en maximaal 8 wedstrijden schorsing aansluitend op KNVB sancties en/of
taakstraf.
Derde keer: Royement als lid van UDI. Totdat hier over is beslist opschorting van alle
verenigingsactiviteiten.
1.4 Code D: Het verbaal en/of door gebaren beledigen, discrimineren, spugen van mede- of tegenspeler
en/of begeleider, trainer en supporter tijdens of na wedstrijden / trainingen.
Sanctie eerste keer: Berisping aansluitend op de KNVB sancties en/of mogelijke taakstraf.
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Tweede keer: 1 Extra wedstrijd schorsing eventueel aansluitend op de KNVB sancties en/of mogelijke
taakstraf.
Derde en volgende keren: Tenminste 2 extra wedstrijden en ten hoogst ½ jaar schorsing aansluitend op
de KNVB sancties en/of mogelijke taakstraf.
1.5 Code E: Wangedrag, mishandelen, bedreigen, beledigen tegen bestuursleden en/of andere
vrijwilligers van de vereniging.
Sanctie: Afhankelijk van de aard van de misdraging, door het dagelijkse bestuur, in overleg met de
werkgroep Respect & Gedrag vast te stellen.
1.6 Code F: Plegen van vernielingen in, aan, rondom de accommodatie van UDI en/of tegenstander
en/of aan door UDI geleende of gebruikte goederen.
Sanctie eerste keer: Taakstraf en/of schorsing van tenminste 1 maand en ten hoogste een ½ jaar voor
deelname aan wedstrijden en trainingen en overige verenigingsactiviteiten. Betaling van de
aangerichte schade.
Tweede keer: Taakstraf en/of schorsing tot het einde van het lopende seizoen met een minimum van
een ½ jaar voor deelname aan wedstrijden en trainingen en overige verenigingsactiviteiten. Betaling
van de aangerichte schade.
Derde keer: Royement als lid van UDI. Totdat hierover is beslist opschorting van alle
verenigingsactiviteiten.
1.7 Code G: Plegen van diefstal in en rond de accommodatie van UDI.
Sanctie eerste keer: Taakstraf en/of schorsing van tenminste 2 maanden en ten hoogste van een ½ jaar
voor deelname aan wedstrijden en trainingen. Betaling van de aangerichte schade.
Tweede keer: Royement als lid van UDI. Totdat hierover is beslist opschorting van alle
verenigingsactiviteiten.
Aangifte en melding.
Het bestuur van UDI zal bij diefstal en ernstige bedreiging aangifte hiervan doen bij de politie. Als een
terreinverbod is afgegeven door het bestuur van UDI zal dit aan de politie worden gemeld.
Taakstraffen.
UDI erkent de regels van de KNVB en in die zin de sancties die bij overtreding van de regels door de
KNVB worden opgelegd. Het bestuur van UDI behoudt zicht het recht voor de sancties van de KNVB
met eigen sancties te verhogen door middel van eigen “rechtspraak”. Afhankelijk van de ernst van de
overtredingen worden, rekening houdend met omstandigheden en leeftijd, passende maatregelen
genomen. Bij taakstraffen zal zoveel mogelijk gezocht worden naar werkzaamheden die overeenkomen
met het geconstateerde gedrag. Bij taakstraffen kan gedacht worden aan: ondersteunen van
verenigingsactiviteiten, optreden als scheidsrechter bij jeugd, helpen tijden de jaarlijkse
onderhoudsman e.d. Bij een taakstraf wordt door het bestuur van UDI contact opgenomen met de
accommodatiebeheerder of anderen om hier een passende inhoud aan te geven.
4. Doorbelasten gele- en/of rode kaarten
Gele en/of rode kaarten zullen door UDI worden doorbelast aan betrokken speler. Indien de KNVB
daarnaast ook nog een schorsing oplegt moge het duidelijk zijn dat UDI achter deze beslissing staat en
dat aan de schorsing wordt voldaan. Een gele en/of rode kaart heeft niet alleen consequenties voor
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betrokken team of speler. Het heeft consequenties voor heel UDI. Er moet door UDI voor iedere kaart
een boete aan de KNVB worden betaald. Ook krijgt UDI zogenaamde strafpunten in het kader van
“Respect & Gedrag”. Gele en/of rode kaarten beschadigen het imago van UDI als Respect & Gedrag
Club.
5. Ondersteunende maatregelen
5.1 Spelerspas
Met ingang van 1 januari 2007 zijn de spelerspassen weer ingevoerd. Actieve leden vanaf categorie Dpupillen worden geacht in het bezit te zijn van een spelerspas. De spelerspas is een persoonsgebonden
pas. Als een actief lid niet in het bezit is van een spelerspas betekend dit dat hij/zij niet mag voetballen
tijdens bindende wedstrijden. UDI conformeert zich volledig aan het beleid van de K.N.V.B. over het
gebruik van de spelerspas.
Doelstelling spelerspas:
 Het verbeteren van de mogelijkheid de juiste identiteit van de spelers vast te stellen die zich schuldig
maken aan wanordelijkheden.
 Het verbeteren van de mogelijkheid de juiste identiteit van de spelers vast te stellen om te
controleren op speelgerechtigheid bij bindende wedstrijden.
 Hulpmiddel in de strijd tegen onsportief gedrag, herstel van waarden en normen.
 Positieve bijdrage aan “RESPECT & GEDRAG’.
 Bevorderen van lik op stuk beleid.
 Vergroten van pakkans bij tuchtrechtelijke maatregelen.
 Verbeteren van de mogelijkheid om juiste leeftijdsklassen tegen elkaar te laten uitkomen.
 Extra ondersteuning van de scheidsrechter.
5.2 Wedstrijdcoördinator (uit het reglement van de K.N.V.B.)
 De thuisspelende verenigingen zijn verplicht bij wedstrijden een wedstrijdcoördinator aan te wijzen.
De wedstrijdcoördinator moet tenminste 18 jaar oud zijn, moet lid zijn van de vereniging en bij
voorkeur lid van het bestuur van de vereniging. Bij afwezigheid van de wedstrijdcoördinator wordt
deze taak overgenomen door de leider.
 Hij/zij geeft leiding aan de maatregelen die genomen worden om de scheidsrechter te beschermen.
De wedstrijdcoördinator is verplicht om zich bij aankomst van de scheidsrechter direct met hem in
verbinding te stellen.
 De thuisspelende vereniging is verplicht bij dreigende onregelmatigheden, of als de scheidsrechter of
de wedstrijdcoördinator daarom verzoekt, politiebijstand te vragen.
 Bij een afkoelingsperiode wordt in overleg met de wedstrijdcoördinator en de scheidsrechter
vastgesteld of politiebijstand zal worden gevraagd.
 De scheidsrechter is verplicht bij het verlaten van het speelveld in de rustpauze of een eventuele
afkoelingsperiode en bij het einde van de wedstrijd de eventuele instructies van de
wedstrijdcoördinator in zijn overwegingen te betrekken.
Voor de wedstrijdcoördinator UDI geldt verder:
 Per speeldag is duidelijk aangegeven wie de wedstrijdcoördinator is.
 Bestuursleden conformeren zich aan het beleid van de wedstrijdcoördinator.
 De wedstrijdcoördinator mag de scheidsrechter, bij een zeer ernstige situatie, adviseren de wedstrijd
te staken als er van een normale voortzetting geen sprake meer kan zijn.
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De wedstrijdcoördinator mag nog tijdens de wedstrijd maatregelen treffen om onsportief gedrag, in
overleg met trainers en leiding, te stoppen.
 Ongeregeldheden bij een uitwedstrijd worden door de leiding van betreffend team gemeld bij de
wedstrijdcoördinator van die dag bij UDI. In overleg met het bestuur kunnen passende maatregelen
genomen worden.
 Trainer, begeleiding of toeschouwer rapporteert de wedstrijdcoördinator voorgevallen ernstige
onsportieve handelingen die zich op of rond het veld hebben afgespeeld en welke niet met kaarten
zijn bestraft.
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