
Gedragsregels FC Coevorden 

Bij FC Coevorden wordt gestreefd naar een goede relatie tussen trainers, leiders, ouders en kinderen. 
Met als doel dat iedereen met plezier zijn/haar rol kan vervullen en plezier kan beleven aan de 
voetbalsport. Daarom hebben we een aantal gedragsregels opgesteld. Het gaat om basisregels, voor 
veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Niettemin is het zinvol om een aantal zaken te 
benoemen en binnen de club aandacht te geven. Hieronder vindt u vijftien gedragsregels die van 
toepassing zijn op alle spelers en speelsters van FC Coevorden. 

1. Houd je aan de door de trainer aangegeven tijden van verzamelen en vertrek. 
2. Zorg dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van een training op het trainingsveld klaar 

staat. 
3. Bij verhindering voor een wedstrijd of training meld je je tijdig af bij je trainer. 
4. Afmelden voor een wedstrijd doe je zo vroeg mogelijk. Uiterlijk donderdag voor 20.00 uur. 
5. Afmelden voor een training doe je zo vroeg mogelijk. Uiterlijk om 15 uur ’s middags.   
6. Afmelden doe je telefonisch en alleen met een gepaste reden.  
7. Bij herhaaldelijk niet afmelden en/of te laat komen is de trainer bevoegd om de betreffende 

speler niet meer toe te laten tot de wedstrijden en trainingen. 
8. Op wedstrijddagen draag je de door FC Coevorden beschikbaar gestelde kleding van 

123inkt.nl. 
9. Het dragen van sieraden is tijdens de training en de wedstrijden verboden.  
10. Na een wedstrijd gaat iedereen zich douchen. Na een training wordt douchen aanbevolen. 
11. Bij aanvang van de competitie maakt iedere trainer in de bovenbouw een rijschema. Indien 

iemand niet kan rijden zorgt hij/zij zelf voor vervanging. Bij verstek kan de betreffende speler 
niet spelen. 

12. Wees trots en zuinig op je club, materiaal en accommodatie. Je houdt het netjes en je laat 
geen flesjes, verpakkingen etc. achter op het sportpark. 

13. Voetbalschoenen maak je niet schoon in de kleedkamer en je zorgt ervoor dat de kleedkamer 
schoon achter wordt gelaten. 

14. Bij buitensporig wangedrag zoals vechtpartijen, verbaal geweld tegen trainers, 
scheidsrechters, tegenstanders en herhaaldelijk grof taalgebruik (ziektes, etc.) hebben wij 
het recht je als lid van FC Coevorden uit te schrijven. 

15. Ook het herhaaldelijk niet naleven van bovenstaande gedragsregels kan leiden tot 
uitschrijving van de betrokken speler bij FC Coevorden.   

 

 


