
Voorwoord 
 
Het bestuur van skv Nexus vindt het erg belangrijk dat normen en waarden binnen de  
vereniging gehandhaafd blijven. Helaas heeft het bestuur moeten constateren dat in onze 
samenleving de normen en waarden worden overschreden. Een ontwikkeling die het bestuur 
van korfbalvereniging skv Nexus zorgwekkend vindt. Vandaar dat wij duidelijke willen maken 
wat lid zijn van onze vereniging met zich meebrengt. In de media is de Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) weer een belangrijk item, waar duidelijke voors en tegens te benoemen zijn. Het 
bestuur is van mening om iedereen die met kinderen werkt een VOG aan te vragen, omdat het 
nooit kwaad kan en ook hier een duidelijk signaal vanuit gaat. 
 
Door duidelijk aan te geven wat wel en wat niet acceptabel is voor het bestuur op de 
sportaccommodatie, zijn een aantal kaders neergezet en een aantal regels opgesteld waar 
ieder lid van skv Nexus zich aan heeft te houden.  
 
Tegelijkertijd is ook aangegeven welke sancties kunnen worden opgelegd, indien deze regels 
worden overtreden. Het bestuur betreurt het dat dit document noodzakelijk is, maar ziet zich 
genoodzaakt deze waarden en normen vast te leggen. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat 
wij een vereniging blijven waar wij trots op zijn en de buitenwereld met respect naar kijkt.  
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Gedragsregels sporters, ouders, toeschouwers & leid(st)ers 
 
Het bestuur van skv Nexus beseft dat sport en emotie samengaan. Winst en verlies, voorspoed 
en tegenslag, al deze zaken moeten verwerkt worden. Bij skv Nexus gebeurt dit op een 
professionele wijze. Wij gedragen ons naar behoren thuis en als gast bij uitwedstrijden en in de 
sporthallen.  
 

● Mocht je het ergens niet mee eens zijn, spreek dan degene aan die daar 
verantwoordelijk voor is. 

● Speel volgens de bekende officiële KNKV regels. 
● Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en tegenstanders, dus geen kwetsende 

opmerkingen of fysiek (agressief) handelen richting de ander. 
● Toon respect richting trainers, scheidsrechters en supporters langs de zijlijn, dus geen 

kwetsende opmerkingen of fysiek (agressief) handelen richting de anderen. 
● Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter. 
● Verlies accepteren wij op professionele wijze, dus geen kwetsende opmerkingen of 

fysiek (agressief) handelen.  
● We praten niet over elkaar, maar met elkaar. Heb de moed om fouten of onenigheden 

met je teamgenoten / trainers te bespreken. Spreek je medespelers gerust aan op 
onsportief of onplezierig gedrag.  

● Laat als ouders je kind plezier beleven aan de sport. Moedig uw kind aan om volgens de 
regels te spelen. Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.  

● Accepteer altijd de beslissing van de scheidsrechter.  
 
Gedragsregels overig 
 
skv Nexus wil graag een professionele vereniging zijn. Daarbij hoort ook professioneel gedrag 
van haar leden. Als aanvulling worden hierbij nog een aantal algemene en ‘logische’ zaken 
benoemd.  
 

● Draag de wedstrijdkleding, trainingspakken en andere club-outfits conform de afspraak.  
● Behandel de materialen en overige spullen van skv Nexus alsof het van jezelf is. 
● Gebruik het daar waar het voor bestemd is. Ruim na afloop van een training of wedstrijd 

de gebruikte materialen op en zorg dat ze weer op de plaats komen waar ze thuis horen.  
● Laat de kleedkamers schoon en opgeruimd achter.  
● Ga verstandig om met alcohol. Ken je grenzen en weet wat de gevolgen van overmatig 

gebruik van alcohol zijn. 
● Tijdens jeugdwedstrijden en/of jeugdactiviteiten wordt er geen alcohol genuttigd. 
● Onder 18 jaar geld de regel ‘niks’. Niet roken en niet drinken van alcohol. 
● Gebruik of verspreiding van welke vorm van drugs is ten strengste verboden. Indien 

overtreding van deze regel wordt geconstateerd, zal de overtreder direct geroyeerd 
worden.  

 
 
 
Sancties 
 
Indien geconstateerd wordt dat een of meerdere leden afgeweken zijn van bovengenoemde 
regels, behoud het bestuur zich het recht voor een sanctie op te leggen. De vorm en/of de 
hoogte van de sanctie is afhankelijk van de aard en omvang van de overtreding, het bestuur zal 



afhankelijk van de situatie een besluit nemen. Uiteraard zal bij herhaling van overtredingen de 
sanctie worden verhoogd door het bestuur. In de basis heeft het bestuur vier sancties 
gedefinieerd, namelijk: 
 
Sanctie 1: waarschuwing 
 
Sanctie 2: officiële waarschuwing 
 
Sanctie 3: schorsen van een lid voor bepaalde tijd 
 
Sanctie 4: royeren van een lid 
 
 
 


