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Inleiding: 
 
Dit Ordeconvenant bevat een aantal voor zichzelf sprekende gedragsregels welke bij het 
deelnemen aan voetbalactiviteiten in verenigingsverband in acht dienen te worden genomen. 
Van ieder sporter wordt dan ook verwacht dat zij/hij bereid is zich te allen tijde in te spannen 
voor een correcte naleving van deze gedragscodes. 
 
Algemeen: 
 
De voetbalvereniging r.k.s.v. Rohda Raalte streeft ten volle naar handhaving bij de 
sportbeoefening van de menselijke waardigheden alsmede het naleven van goede 
omgangsvormen. 
In dit verband dient ieder lid zich te onthouden van enige vorm van verbaal en/of fysiek 
geweld, onbehoorlijk taalgebruik of misdragingen op de velden, de tribune, in de kleedkamer, 
de Rohdahal of het clubhuis. 
Dit geldt uiteraard ook tijdens het bezoek aan een sportcomplex van andere verenigingen. 
 
Binnen de beleving van de voetbalsport: 

• is er ruimte voor het uiten van emotie, maar geen plaats voor agressie; 

• wel gelegenheid voor een sportieve krachtmeting, maar is schade veroorzaken aan de 
gezondheid of het welzijn van een medesporter ontoelaatbaar; 

• zijn er 22 gelijkgerechtigde spelers, maar is er slechts 1 die met gezag corrigerend kan 
optreden ten aanzien van een overtreding van spelregels en zal derhalve die leiding te 
allen tijde onbetwist aanvaard moeten worden. 

 
Boetes: 
 
Een door de KNVB opgelegde boete dient door de desbetreffende speler/leider/trainer, na 
schriftelijke aanzegging daartoe namens het bestuur en binnen de daarbij bepaalde termijn, 
te worden voldaan; bij niet tijdige voldoening van de boete is de desbetreffende 
speler/leider/trainer uitgesloten van het deelnemen aan enige verenigingsactiviteit totdat de 
betaling heeft plaatsgevonden. 
Het bestuur kan bij wangedrag straffen opleggen aan leden. 
 
Clubhuis: 
 
In het clubhuis zijn koffie, frisdranken, zwakalcoholische dranken en diverse snoep- en 
etenswaren te koop. 
Voor jeugdleden tot 16 jaar geldt dat geen alcoholische dranken gebruikt mogen worden. 
Drankmisbruik wordt niet getolereerd. 
 
Geld, waardevolle goederen en Afgifteregeling: 
 
Ter voorkoming van diefstal is (de leider/aanvoerder van) ieder team verplicht zowel voor 
trainingen als voor thuiswedstrijden geld en waardevolle spullen van de spelers te 
verzamelen en indien mogelijk voor bewaring af te geven aan een in het clubhuis 
dienstdoende kantinepersoneel. 
 
Kleedkamers:  
 
Spelers van jeugdteams mogen uitsluitend onder begeleiding van hun leiders/trainers voor 
aanvang van de wedstrijd of training de kleedkamer betreden. 
Na wedstrijd of training douchet iedereen zich in de doucheruimte van de eigen kleedkamer. 
Jeugdspelers zijn verplicht zich direct na afloop van de wedstrijd of training te douchen. Er 
mogen ook hier geen vernielingen worden aangericht. 
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Onze leiders zijn er voor verantwoordelijk dat de eigen kleedkamer en die van de 
tegenstander steeds bezemschoon en opgeruimd worden achtergelaten na afloop van 
wedstrijden of trainingen. Dat geldt ook als er later nog ander teams in de kleedkamer 
komen. 
Degene die als laatste de kleedkamer verlaat dient de verlichting uit te doen (dit geldt alleen 
voor de kleedkamers en gang onder de zittribune en voor de Rohdahal) en te controleren of 
alle douches en kranen zijn dichtgedraaid. 
Na afloop van jeugdwedstrijden/trainingen dient er altijd 1 jeugdleider/trainer in de 
kleedkamer aanwezig te zijn. 
Onze leiders dienen er ook voor te zorgen dat de kleedkamer na afloop van uitwedstrijden 
netjes wordt achtergelaten. 
 
Materiaal: 
 
Hiermee dient zorgvuldig te worden omgegaan.  
Iedereen zorgt ervoor dat al het materiaal weer terugkomt na wedstrijd of training. 
Na afloop van iedere training dienen de verplaatsbare doelen en doeltjes naar de zijkant van 
het trainingsveld te worden verplaatst zodat de afdeling Beheer en Onderhoud van de 
gemeente Raalte ongehinderd haar onderhoudswerkzaamheden hierop kan verrichten. 
Na de laatste wedstrijden op zaterdag en zondag dienen de doelnetten vrij van de grond te 
hangen en de hoekvlaggen te worden opgeruimd in de materialenberging. De leider/trainer is 
daarvoor verantwoordelijk. 
 
Roken:   
 
In de kleedkamers, bestuurskamer, secretariaat, gang, hal en toiletten mag niet worden 
gerookt. In de kantine is roken beperkt toegestaan (zie de aanwijzing bij de toegangsdeur). 
 
Tenue: 
 
Ieder Rohda Raalte-lid behoort bij het spelen van een wedstrijd het officiële Rohda Raalte-
tenue te dragen. 
Afwijkende tenues zijn niet toegestaan, m.u.v. reserveshirts en tenzij daarvoor uitdrukkelijk 
toestemming is verleend door het bestuur. 
 
Training/wedstrijd: 
 
Ieder spelend lid dient een half uur voor de wedstrijd of training aanwezig te zijn op het 
sportpark, tenzij een andere tijd is afgesproken met de leider of trainer. 
Naar uitwedstrijden wordt gezamenlijk vertrokken op het door de leider bepaalde tijdstip. 
Spelers die voor een wedstrijd of training verhinderd zijn, moeten zich op tijd bij de leider of 
trainer afmelden. 
 
Velden: 
 
Iedereen streeft naar behoorlijk gedrag op de velden. 
Veldmeubilair (reclameborden, omheining, doelen, ballenvangers etc.) wordt niet moedwillig 
vernield. 
De warming-up dient zoveel mogelijk op het trainingsveld plaats te vinden. 
Het trainen op speelvelden is niet toegestaan, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is 
verleend door het bestuur. 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering  
van de r.k.s.v. Rohda Raalte d.d. 2 december 1998. 


