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2 Voorwoord 
 
Beste Reiger Boys speler ( en ouders) , 
 
In deze map vind je informatie over Reiger Boys en de regels die altijd bij onze vereniging 
gelden. Ook hebben we in dit boekje aandacht gegeven aan de wijze waarop we optimaal 
kunnen samenwerken. 
Een vereniging zonder betrokkenheid en bijdrage van vrijwilligers heeft geen bestaansrecht. 
Daarom is de participatie van een ieder op zijn manier en mogelijkheden onontbeerlijk voor 
onze vereniging naast de bekende vrijwilligerswerk. Zoals we kennen maken vele handen 
licht werk, dit ook bij Reiger Boys! 
 
Deze informatiemap wordt aan het begin van het seizoen éénmalig via de begeleiders van 
de jeugdteams uitgedeeld. Bovendien zal deze te downloaden zijn via de website van Reiger 
Boys. 
 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de trainer of begeleider 
van je team 
 
Namens het bestuur, 
 
Ben Rietveld.      
Voorzitter  
 
  



3 Wie is wie 
 
Hoofdbestuur: 

Functie Naam Bereikbaar 
Voorzitter Ben Rietveld voorzitter@reigerboys.nl 

Penningmeester André Elsinga penningmeester@reigerboys.nl 

Secretaris vacature secretaris@reigerboys.nl 

Algemene zaken Wil Verkooijen algemenezaken@reigerboys.nl 

Commerciële zaken Arjan de Back commercielezaken@reigerboys.nl 

Voetbalzaken heren Jack Koopmans voetbalzakenheren@reigerboys.nl 

Voetbalzaken dames/meiden Pattry Blok voetbalzakendames@reigerboys.nl 

Voetbalzaken jeugd jongens Ben Rietveld voetbalzakenjeugd@reigerboys.nl 

Zaalvoetbal Ron Veerman zaalvoetbal@reigerboys.nl 

 
Jeugdbestuur jongens: 

Jeugdvoorzitter -jongens Alex Verkooijen jeugdvoorzitter@reigerboys.nl 

A coördinator Alex Boelhouwer ab-coordinator@reigerboys.nl 

B coördinator Alex Boelhouwer ab-coordinator@reigerboys.nl 

C coördinator Monique Wit c-coordinator@reigerboys.nl 

D coördinator Eithel Loopstok d-coordinator@reigerboys.nl 

E coördinator Wilma Oost e-coordinator@reigerboys.nl 

F coördinator Wilma Oost f-coordinator@reigerboys.nl 

Coördinator 4 x 4 Robin Messerschmidt 
Ferry Berkhout 

4x4-coordinator@reigerboys.nl 

Kaboutercoördinator Frank Heemsbergen kabouters@reigerboys.nl 

Coördinator keeperstraining Ehrhard Douwes keeperstraining@reigerboys.nl 

 
Jeugdbestuur meiden: 

Coördinator meiden selectief Suzanne Zwolsman meiden@reigerboys.nl 

Coördinator meiden recreatief Suzanne Zwolsman meiden@reigerboys.nl 

 
Voetbalzaken: 

Wedstrijdzaken junioren Pedro Blom wedstrijdzaken@reigerboys.nl 

Wedstrijdzaken pupillen Erwin de Krijger wedstrijdzaken@reigerboys.nl 

Hoofd jeugdopleiding Tom Boukes jeugdopleiding@reigerboys.nl 

Coördinator scouting Dirk Barneveld                 scouting@reigerboys.nl 

Consul Aad Buur consul@reigerboys.nl 

 
Overige: 

Voorzitter scheidsrechters Ihsan Karakoc scheidsrechters@reigerboys.nl 

Scheidsrechter aansteller Marcelle v/d Grijspaarde jeugdscheidsrechters@reigerboys.nl 

Coördinator senioren recreatief Peter Coesel senioren-coordinator@reigerboys.nl 

Gedragscodecommissie Kees van Diepen gcc@reigerboys.nl 

Kledingfonds  kledingfonds@reigerboys.nl 

Materialen Wil Verkoojen materialen@reigerboys.nl 

Sponsorcommissie Wilko Bakker sponsoring@reigerboys.nl 

Penalty Bokaal Rob Slotemaker penaltybokaal@reigerboys.nl 

Ledenadministratie Els Wezepoel ledenadministratie@reigerboys.nl 

Contributieadministratie Marco van Langen contributie@reigerboys.nl 

Toernooicommissie Cindy de Ruijter toernooien@reigerboys.nl 

Pupil van de Week Karin Arxhoek pupilvandeweek@reigerboys.nl 

Vrijwilligers coördinator Jack Wezepoel vrijwilligers@reigerboys.nl 

Voorzitter Gedragscode Kees van Diepen gcc@reigerboys.nl 
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4 Wat is en doet Reiger Boys 
Voetbalvereniging Reiger Boys is een zaterdag (en op nog bescheiden schaal zondag)  
amateurvereniging, opgericht in 1948 met op dit moment bijna 1100 spelende leden. 
  
Sinds de zomer van 2001 maakt Reiger Boys gebruik van het prachtig ingerichte en gelegen 
sportcomplex De Wending in Heerhugowaard -Zuid.  
 
Op deze sportaccommodatie bevinden zich zes speelvelden, twee trainingsvelden, een 
minijeugdstadion (speciaal voor de kabouters), een pannaveld, zestien kleedkamers,  
verzorgingsruimte, een herstelruimte en een multifunctionele kantine inclusief  
vergaderfaciliteiten.  
 
De spelers en speelsters zij onderverdeeld in teams in verschillende leeftijdscategorieën. 
 

Categorie Leeftijd Groepen 

Kabouters 4,5 tot 7 jaar  

F- pupillen 7 en 8 jaar  

E- pupillen 9 en 10 jaar  

D- pupillen 11 en 12 jaar  

C- junioren 13 en 14 jaar  

B- junioren 15 en 16 jaar  

A- junioren 17 en 18 jaar  

 
Daarnaast zijn er nog verschillende heren en dames seniorenteams. Met ingang van het 
seizoen 2012-2013 heeft Reiger Boys ook een zaalvoetbalafdeling. 
 
Sinds seizoen 2008-2009 is er een jeugdbestuur. Hierdoor ontstaat er een eenduidig  
beleid binnen de jeugd leeftijdsgroepen en kunnen krachten worden gebundeld. Vanuit de  
vereniging wordt ervoor gezorgd dat alle spelers kunnen trainen en aan wedstrijden  
kunnen deelnemen. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals  
pupillendagen, D-day, strandtraining, clinics, Sinterklaas en toernooien zowel thuis als bij  
andere verenigingen. 
 
Spelers en speelsters worden in een team ingedeeld op basis  van leeftijd en  
voetbaltechnische vaardigheden. Hierdoor blijft het spelplezier gewaarborgd. Indien een  
speler of speelster uitblinkt, zal deze worden opgemerkt door de interne  
scoutingcommissie waarna deze wordt voorgedragen aan de hoofdtrainer van de  
leeftijdsgroep. Daarna kan de speler in een selectieteam worden geplaatst of een team  
wat op een hoger niveau speelt. 
 
Kortom voetballen bij Reiger Boys betekent kiezen voor een professioneel georganiseerde  
voetbalvereniging met veel en gerichte aandacht voor de jeugd. Reiger Boys is een club  
met uitstraling binnen en buiten Heerhugowaard.   



5 Wat wordt van de spelers verwacht 
 

5.1 Trainingen. 
 

1. Elk team traint minimaal één maal in de week. De selectieteams trainen twee keer in 
de week. Het is verplicht hier aan deel te nemen. 

 
2. De kabouters trainen 1 maal per week op de zondag. Deze training wordt afgesloten 

met een partijtje. Zij spelen nog geen wedstrijden maar doen wel mee aan 
toernooien. 
 

3. De keepers van de teams krijgen één maal in de week een aparte keepersstraining. 
Het is ook verplicht hieraan deel te nemen. Keepers van de selectieteams trainen 
dan één maal met het team en dus totaal twee maal in de week. 
 

4. Het tijdstip van de training verschilt per team en wordt aan het begin van het 
seizoen op de website bekend gemaakt. De trainer communiceert dit ook naar zijn 
teamleden en ouders. Ook wordt de toegewezen kleedkamer voor de trainingen van 
het team hierbij gecommuniceerd. 
 

5. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Uiterlijk een kwartier voor de traing verzamelen in 
de aangewezen kleedkamer van het team. 
 

6. Mocht je een keer niet kunnen trainen, meld je dan tijdig af bij de trainer of 
begeleider van je team. Aan het begin van het seizoen zullen zij aangeven hoe zij te 
bereiken zijn. 
 

7. Zonder afbericht niet op de training verschijnen, kan reden zijn om een speler een 
deel van de wedstrijd aan de kant te houden. Dit wordt bepaald door de trainer 
en/of begeleider. 
 

8. Indien het weer kouder en natter wordt zorg dan voor een traingspak en een 
windjac. Tevens is het verplicht om tijdens de trainingen scheenbeschermers te 
dragen i.v.m. veiligheid en ter voorkoming van blessueres. 
 

9. Mochten de weersomstandigheden slecht zijn dan kan de trainer of begeleider 
besluiten de training niet door te laten gaan. Aan het begin van het seizoen zullen zij 
bekend maken hoe de spelers geïnformeerd worden. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail, 
sms, telfoon, groepsApp (o.a. Whats App) of de website van het team. 
 

10. Ga na de training, vooral als het donker is, met zijn tweeën naar huis (dit geldt 
vooral voor de jongere spelers). Zorg wel voor werkende verlichting op de fiets. 
 

11. De trainer is verantwoordelijk voor de gang van zaken van begin tot einde van de 
training. Het komen van en teruggaan naar huis is verantwoordelijkheid van de 
speler of de ouders zelf! 
 

12. De trainer is geen opvang van je kind. Wees hiervan bewust en handel ook naar. Bij 
niet selectieteams is de trainer een vrijwilliger zonder bezoldiging. Help en spreek 
elkaar aan op de juiste wijze en volgens afgesproken gedragregels. 
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13. Help de trainer met het uitzetten en opruimen van de trainingsoefeningen met 
hulpmaterialen. Aan het einde van de training worden alle materialen samen 
opgeruimd en de ballen die in het water zijn terechtgekomen uitgehaald. 

  



5.2 Wedstrijden en de bijbehorende regels en afspraken 
 

1. Op de website van de KNVB staat het wedstrijdprogramma. Hierop kun je 
terugvinden wanneer het team speelt en waar, hoe laat het begint en wat de  
verzameltijd is bij in- en uitwedstrijden.  

 
2. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Bij een thuiswedstrijd uiterlijk een half uur of zoals 

aangegeven door de trainer/begeleider van je team voor de aanvang van de 
wedstrijd in de kleedkamer. Bij een uitwedstrijd uiterlijk vijf minuten  
voor tijdstip van vertrek (zie de Reiger) op het parkeerterrein van Reiger Boys of op  
een door de begeleider afgesproken ander verzamelplek.  
 

3. Mocht je een keer niet kunnen spelen, meld je ruim van te voren en zo snel mogelijk 
af bij de begeleider. Doe dit uiterlijk voor donderdagavond 18:00 uur zodat er 
vervanging geregeld kan worden.  
Bij ziek zijn op de dag voor of op de dag van de wedtrijd dit telefonisch afmelden bij 
de begeleider van je team. 

 
4. Als een wedstrijd niet doorgaat is dat vaak al op vrijdagavond te zien op teletekst.  

Op de website van Reiger Boys staat bij het wedstrijdprogramma de vermelding 
“AFGELAST”. Dit betekent dat de wedstrijf niet doorgaat. 

  
5. Een aantal teams spelen in de kleding van een sponsor. De kleding is eigendom van 

de Vereniging / sponsor en we moeten daar dus uiteraard netjes mee om gaan. 
Draag de trainingspakken ook voor en na de wedstrijd. Let op dat de trainingspakken 
alleen op trainingsavonden en wedstrijddagen gebruikt mogen worden. Het wassen 
van de sponsorkleding kan collectief gebeuren. Hierover zullen in het team 
afspraken gemaakt worden. Net zoals tijdens de trainingen zijn scheenbeschermers 
tijdens de wedstrijden verplicht vanwege veiligheid en ter voorkoming van 
blesseures.  
 

6. Het kan wel eens vol zijn in de kleedkamers. Zeker als je deze moet delen met twee  
elftallen. Daarom het vriendelijke verzoek aan de ouders om op de gang te wachten.  
Het is de bedoeling dat je van de kleedkamer gebruik maakt van de kant zoals op de 
schermen vermeld staat. Bijvoorbeeld 5L is: kleedkamer 5 en de linkerkant. Plaats 
dan ook aan die kant de kleding en tassen van je team. Aan de rechterkant plaatst 
de andere team zijn kleding en tassen. Maak afspraken en geef elkaar de ruimte om 
de wedstrijd te kunnen bespreken en / of douschen e.d. 

 
7. Iedere speler ruimt in de kleedkamer zijn eigen rommel op. Daarnaast zorgen de 

laatste twee van het team (of de aangewezen personen door de trainer of 
begeleider) die de kleedkamer verlaten, dat deze schoon wordt achtergelaten.  

 
8. Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van sieraden (horloges, kettingen, 

armbanden, oorbellen, ringen etc.) niet toegestaan. Deze voorwerpen kunnen zowel 
voor jezelf als voor anderen gevaar opleveren en zijn daarom regelementair 
verboden.  
 

9. Laat tijdens trainingen en wedstrijden nooit geld of kostbaarheden (b.v. een mobiele  
telefoon of MP3 speler) in de kleedkamer achter. Laat deze thuis of geef ze aan je  
ouders of de trainer / begeleider of gebruik de kluisjes die hiervoor zijn bedoeld.  
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10. Tijdens de wedstrijd zullen de trainer en / of begeleider indien noodzakelijk  

aanwijzingen geven. Om verwarring bij de jongens/ meisjes te voorkomen het 
verzoek aan de ouders om de aanwijzingen aan de trainer en / of begeleider over te 
laten.  
Uiteraard is positief aanmoedigen zonder het meebemoeien altijd goed.  
 
 

11. Tijdens de rust ook weer het verzoek aan de ouders om de kleedkamer te mijden,  
zodat de spelers in alle rust limonade of thee kunnen drinken en aanwijzingen 
kunnen krijgen van hun trainer en / of begeleider.  
 

12. De spelerspassen (vanaf de D-pupillen)worden bewaard door de begeleider. Indien  
dat niet zo is zorg dat je deze altijd bij een wedstrijd mee hebt en aan de begeleider  
geeft. Geen spelerspas betekent niet spelen.Let hierop indien je een keer moet  
invallen bij een ander team.  

 
13. Je mag niet met je voetbalschoenen de kantine betreden.  

 
14. Laat je ouders zoveel mogelijk carpoolen. Goed voor het milieu, maar vraag ook of je 

ouders willen rijden bij een uitwedstrijd. Zorg dat niet altijd dezelfde personen voor 
het karretje wordt gespannen. We doen het samen of niet! 
 

15. Als er personen zijn die zich niet houden aan de afgesproken gedragsregels spreek 
deze daar op aan. Is dit gedrag na aanspreken nog niet aangepast meld dat dan aan 
bij de gedragscode comissie. Als Reiger Boys willen accepteren wij geen onsportief 
en ongewenst gedrag, zie 6 voor de gedragsregels.  
 

16. Tijdens de thuis wedstrijden neemt de scheidsrechter één wedstrijdsbal mee. Als 
deze in het water terecht komt zorgt de trainer en / of begeleider dat iemand van 
het team of een ouder de bal uit het water haalt. Voor de voortgang van het spel 
stelt de trainer een inspeelbal ter beschikkig aan de scheidsrechter. Als de 
wedstrijdbal terug is wordt deze bij een dood spel moment via de scheidsrechter in 
het spel gebracht. 

  



6 Gedragsregels. 
 

6.1 Algemeen 
Om trainingen, wedstrijden en toernooien goed te laten verlopen zijn er een aantal  
gedragsregels opgesteld. Deze regels gelden niet alleen voor de spelers of speelsters,  
maar ook voor de trainers, begeleiders, ouders en overige vrijwilligers van de  
vereniging. 
 
Wat wil Reiger Boys?  

• Dat kinderen het leuk vinden om bij Reiger Boys te voetballen.  
• Dat kinderen op een goede en veilige manier leren voetballen.  
• Dat trainers en begeleiders het leuk vinden om de kinderen te trainen en te  

begeleiden.  
• Dat ouders het leuk vinden om naar hun kinderen te komen kijken.  

 
Wat moeten we doen?  

• Afspraken maken over hoe we met elkaar en de materialen van Reiger Boys  
omgaan.  

• Bepalen wat er gebeurd als kinderen zich niet goed, of juist heel goed gedragen.  
• De gemaakte afspraken met elkaar delen zodat iedereen weet welke afspraken  

het zijn.  
 

6.2 Respect en sportiviteit.  
Binnen de vereniging zijn respect en sportiviteit sleutelwoorden. Respect voor je  
teamgenoten, de trainers, begeleiders, scheidsrechters en andere leden van Reiger  
Boys. 
 
Wat verwachten we van je?  

- Behandel iedereen zoals je zelf ook behandeld wil worden.  
- Je komt om met elkaar te voetballen.  
- Wat mag je dus niet?  

o Vechten.  
o Beledigen.  
o Uitschelden.  
o Pesten.  

 
Wat preken we af?  

- Je komt op tijd voor trainingen en wedstrijden.  
- Je draagt geschikte sportkleding als je komt trainen.  
- Je meld je op tijd af voor trainingen en wedstrijden als je niet kunt komen.  
- Je luistert goed naar je trainer / begeleider: je doet wat zij zeggen.  
- Je bent beleefd, geen grote mond.  
- Je zet je in en doet je best!  

 

Voetbal = teamsport 
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6.3  Omgang met het sportcomplex en materialen.  

Omgang met de sportcomplex: 
- Gebruik het sportcomplex waarvoor het bedoeld is.  
- Laat het sportcomplex na gebruik netjes achter.  
- Vernielen / vervuilen wordt niet geaccepteerd.  
- Meldt beschadigingen.  
- Ga het speelveld pas op als degene die vóór je spelen / trainen klaar zijn.  
 

Omgang met de materialen:  
- Materialen alleen gebruiken met toestemming van de trainer / begeleider.  
- Na gebruik help je met het opruimen van alle materialen die gebruikt zijn.  
- Neem geen materialen mee naar huis zonder toestemming van de trainer /  

begeleider.  
 

Reiger Boys materialen zijn voor Reiger Boys leden en bescherm deze zoals je eigen 
spullen! 

6.4 Gewenst sportiefgedrag en wat te doen bij onsportief gedrag  
 
Zorg dat je de regels van het voetbal spel kent en je eigen maakt. Daarmee begrijp je beter 
waarom de scheidrechter ingrijpt en onsprotief gedrag bestraft volgens de regels van KNVB. 
Gedraag je sprotief naar de tegenstander, teamgenoten, scheidsrechter, assistent-
scheidsrechter en clubgenoten.  
 
Sportief gedrag naar de tegenstander:  
- Sportief vóór, tijdens en na de wedstrijd, op en naast het veld.  
- Niet schoppen / slaan, uitschelden of natrappen, onnodig ruw / hard spelen.  
- Bied je excuses aan bij een overtreding.  
- Na de wedstrijd hand geven aan de tegenstanders en bedanken voor het spel.  
 
Sportief gedrag naar de teamgenoten  
- Speel samen, betrek al jeteamgenoten in het spel.  
- Mopper en scheld niet op je teamgenoten; zij doen ook hun best!  
- Iedereen kan en mag fouten maken. Choach elkaar posetief en opbouwend en leer van 

de fouten. 
 
Sportief gedrag naar de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter:  
- Accepteer beslissingen van assitent-scheidsrechter en scheidsrechter.  
- Alleen de aanvoerder praat met de scheidsrechter! 
- Na de wedstrijd de scheidsrechter hand geven en bedanken.  
 
Sportief gedrag naar de clubgenoten  
- Moedig je clubgenoten op een positieve manier aan.  
- Leidt degenen die vóór jou in het zelfde veld spelen of trainen niet af.  
- Blijf achter het hek of aan de zijlijn tot de wedstrijd of training vóór je afgelopen is.  

 
Onsportief gedrag en je hebt een kaart gekregen: Wat nu?  
Gele kaart:  

- Dit is de eerste waarschuwing.  
- Er zal worden uitgelegd waaromje de gele kaart hebt gekregen.  



- Dus, niet nog een keer doen.  
- Twee keer geel in een wedstrijd is rood.  
- De KNVB geeft je ookeen geldboete die je zelf moet betalen.  

Rode kaart: 
- Je was al eens gewaarschuwd ofje hebt je ernstig misdragen.  
- Je wordt direct aan de kant gezet bij wedstrijd of training en krijgt een  
- schorsing.  
- We nemen contact op met je ouders.  
- Er zal overleg worden gevoerd met het jeugdbestuur over je straf.  
- Pas snel je gedrag aan, laat het niet weer gebeuren.  
- De KNVB geeft je ook een geldboete die je zelf moet betalen.  
 

Uiterst geval van voortdurend wangedrag:  
- Reiger Boys zal jou van de vereniging verwijderen.  

 

6.5 Voor de ouders.  
- Wees betrokken bij de sportieve verrichtingen van uw kind.  
- Kom regelmatig kijken: bij thuis- en uitwedstrijden.  
- Moedig uw kind en zijn team aan op een positieve manier.  
- Laat het coachen aan de trainer / begeleider over.  
- Geef geen commentaar op de wedstrijdleiding.  
- Maak geen ruzie met de ouders van de kinderen van de tegenpartij.  
- Ga langs de zijlijn staan en blijf uit het veld.  
- Help bij trainingen op verzoek van de trainer. 
- Help bij wedstrijden op verzoek van de begeleider met assisten-scheidsrechtersrol of 

andere activiteiten waar de trainer / begeleider hulp bij nodig heeft. 
- Help bij groepsgevoel door wedstrijdverslagen te maken of andere activiteiten te 

helpen organiseren. 
- Wil je vrijwilligerswerk doen dan kan je je aanmelden voor verschillende rollen bij 

Reigerboys door je gegevens (naam, adres en geboortedatum) via een mail te sturen 
naar vrijwilligers@reigerboys.nl. Zie voor de vrijwilligersprotocol en openstaande 
vacatures op de website van Reiger Boys onder kopje Algemeen. 

  

mailto:vrijwilligers@reigerboys.nl
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-  

7 Gedragscode commissie (GCC) 
 
Regels (of afspraken) vormen de basiselementen voor het functioneren van een samenleving 
en dus ook voor een vereniging als de onze. Immers, v.v. Reiger Boys is een onderdeel en 
een afspiegeling van de samenleving. Regels en afspraken, in de vorm van gedragscodes, zijn 
nodig om onze vereniging goed tekunnen besturen, een gezond sportklimaat te creëren en 
de accommodatie heel, schoon en veilig te houden. Bovendien geloven wij dat door het 
hanteren van regels op den duur ook de uitstraling van de vereniging naar buiten en de 
prestaties op het veld positief beïnvloed zullen worden.  
 
Ten aanzien van de gedragscode gelden de volgende randvoorwaarden:  
 

1. Alle leden worden ingelicht over de gedragscodes en binden zich hieraan. Binden 
wilzeggen dat een ieder zich aan de afspraken houdt en wordt gecorrigeerd als deze 
overtreden worden. Een ieder wordt hierin gelijk behandeld,ongeacht functie, 
positie of (voetbal)kwaliteiten.  
 

2. Elk lid is ongeacht positie of functie verantwoordelijk voor de uitvoering van 
deregels en afspraken. Handhaving van de gedragscodes en signalering van 
afwijkend gedrag is dus zowel een plicht als een verantwoordelijkheid  van  elk  
afzonderlijk  lid.  Dit  geldt  zowel  voor  wat  zich  op onze  accommodatie  
voordoet  als  voor  activiteiten  (uitwedstrijden,  toernooien  e.d.)  die  buitenshuis  
onder  de verantwoordelijkheid van de v.v. Reiger Boys plaatsvinden. Gesignaleerde 
afwijkingen moeten aan de verantwoordelijke jeugd-, senioren- en/of 
gedragscodecommissie worden gemeld.  

 
3. Voor de behandeling van ernstige zaken en / of de behoefte om in vertrouwen  te 

kunnen spreken, is een vertrouwensman of vrouw aanwezig. Door het aanstellen 
van een vertrouwenspersoon wordt het mogelijk gemaakt om in voorkomende 
situaties, op discrete wijze communicatie en  actie mogelijk te maken.  
 

4. Het voorbereiden en uitvoeren van sancties en bewaken van het rechtvaardig 
toepassen van de regels, wordt door een onafhankelijke gedragscodecommissie ter 
hand genomen, al dan niet in samenspraak met het bestuur van v.v. Reigerboys. 
 

 
Er is een gedragscode reglement opgesteld welke is terug te vinden op de website van onze 
vereniging (www.reigerboys.nl)  



 
 

7.1 Vertrouwenspersoon 

Reiger Boys is een grote club en streeft ernaar een nette vereniging te zijn. Soms gebeuren 
er op of rond de voetbalvelden -helaas- dingen waarmee je als lid niet graag te koop loopt of 
die voor de betrokkene(n) gevoelig liggen. Hierbij kan gedacht worden aan vormen van 
ongewenst gedrag zoals; intimidatie, agressie, dreigementen, pesterijen, discriminatie, 
seksuele intimidatie (misbruik) etc. 
  
Er zijn verschillende mogelijkheden hiermee om te gaan. Soms kunnen deze negatieve 
ervaringen besproken worden met een leider, een trainer, een coördinator, of een 
bestuurslid van de club. Soms blijkt deze stap echter te groot omdat het onderwerp gevoelig 
ligt. Ook kan er sprake zijn van gevoelens van boosheid, schaamte, of wil men de situatie 
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(eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden. 
 
In deze gevallen kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. 

 

De vertrouwenspersoon: 

 Luistert, bemiddelt, beantwoordt, onderzoekt en verwijst indien nodig. 
 Handelt te allen tijde onafhankelijk. 
 Communiceert uitsluitend met derden indien de betrokkene hier schriftelijk 

toestemming voor geeft.   
 Houdt zich aan het “reglement vertrouwenspersoon” (te vinden op de website van 

Reiger Boys).   

  



8 Scouting 
 
In het belang van de ontwikkeling van spelers wil Reiger Boys dat zij spelen in een team 
waarbij de spelers een gelijkwaardig niveau hebben. Mede daarom worden spelers in de 
recreatieve teams regelmatig bekeken door leden van de scoutingcommissie tijdens 
trainingen en wedstrijden.  
 
De trainers en begeleiders werken samen met de scoutingcommissie door talenten in hun 
team vroegtijdig onder de aandacht te brengen van deze commissie. Na de beoordeling van 
deze spelers door de scoutingcommissie kan het voorkomen dat deze in een volgend 
voetbalseizoen worden ingedeeld in een team wat hoger niveau speelt.  
Hierdoor wordt voorkomen dat spelers met geringere kwaliteiten zich minder kunnen 
ontwikkelen doordat de “betere” spelers het spel bepalen.    
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