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FC Tenstar Melle is een familiale voetbalvereniging met als slogan “samen voetbal spelen en beleven”. 

FC Tenstar Melle wil dan ook een ontmoetingsplaats zijn waar spelers zich als voetballer kunnen 

ontwikkelen en als mens kunnen uitgroeien tot een mooie persoonlijkheid. Samen met hun supporters 

moeten ze er hun passie kunnen beleven en met plezier hun hobby kunnen uitoefenen.  

 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat FC Tenstar Melle veel belang hecht aan het naleven van enkele 

waarden en normen. Omdat goede afspraken goede vrienden maken, werd een gedragscode 

opgesteld. Deze wordt geacht gekend (raadpleegbaar via de website : ) en nageleefd te worden door 

alle leden en bezoekers van FC Tenstar Melle, zowel tijdens haar sportieve als extra-sportieve 

activiteiten. Naast de algemeen geldende regels, werden nog een aantal regels voor specifieke 

doelgroepen binnen de club vastgelegd. 

 

Algemene gedragsregels 

 

Ons sportcomplex staat uiteraard ter beschikking van de spelers, maar ook van haar bezoekers. 

We verwachten dan ook dat iedereen er respectvol mee omgaat: 

• Maken we rommel, dan ruimen we dat op. Gebruik de vuilbakken  

• Glas- en aardewerk nemen we nooit mee op de velden. Ga je op het terras zitten, geniet ervan, 

maar breng graag de glazen of flessen terug naar de kantine. 

• Zitten doen we op stoelen of banken. Tafels, verwarmingselementen, speeltuigen, afsluitingen 

e.d. zijn daar niet voor geschikt. 

• Velden zijn geen oversteekplaats tussen parking en kleedruimtes/kantine. Gebruik de 

toegangsweg tussen B en C/D veld. Die 15 meter extra zullen je heus niet extra vermoeien en 

veel tijdswinst levert het je ook niet op. 

• Fietsen en bromfietsen worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst. 

• In de nabijheid van het voetbalcomplex en op de parking zelf matig je de snelheid en ben je 

extra alert. 

• Parkeren doen we enkel en alleen op de parking, nooit voorbij de slagboom. We maken enkel 

een uitzondering voor mindervaliden, en voor laden en lossen van zware materialen. 

• Wees hoffelijk op de parking en sluit niemand in. Neem ook niet meer ruimte in dan nodig: zo 

kan er een extra wagen op de parking en is iedereen tevreden met een plekje. 

• Hou de toegang tot de velden steeds vrij. In noodgevallen moeten de hulpdiensten steeds 

doorgang hebben. 
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Gedragsregels voor spelers 

 

De spelers zijn onze kerndoelgroep. Gezien voetbal een teamsport is, zijn het naleven van enkele regels 

van groot belang om het spel te kunnen  genieten en beleven in al zijn aspecten.  

• We sporten met elkaar. We hebben dus steeds respect voor onze teamgenoten, maar 

evenzeer voor onze tegenstander. 

• We gedragen ons ten allen tijde sportief, ook al zijn de anderen minder sportief. 

• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook al vergist deze zich. Tenslotte is ook hij 

een vrijwilliger zonder wie we geen voetbalwedstrijd kunnen spelen. 

• We komen naar Tenstar om te leren voetballen, niet per se om te winnen. De winnaar is 

immers diegene die ook tegen zijn verlies kan. 

• Sport is er voor iedereen, en niet alleen voor uitblinkers. 

• De speler is er voor het team, en het team is er voor de speler. We helpen elkaar. 

• Voetbalschoenen zijn niet toegelaten in de kantine, net als sporttassen. Plaats deze op het 

overdekte rek buiten. 

• Na de training of wedstrijd worden de voetbalschoenen grof afgekuist door middel van de 

daartoe bestemde borstels voor we de kleedkamers betreden. Ze worden nooit gekuist onder 

de douches. Dat verstopt onze afvoerbuizen. 

• We nemen steeds deel aan alle trainingen en wedstrijden, en dit met veel inzet. 

• Indien men niet kan deelnemen aan een training of wedstrijd, wordt dit tijdig gemeld aan de 

trainer en/of ploegafgevaardigde. Gegronde redenen (bvb ziekte, deelname aan een 

familiebijeenkomst) worden beschouwd als aanwezigheid. 

• De speler is bij zowel de trainingen als wedstrijden steeds aanwezig op het afgesproken 

tijdstip. 

• We gaan steeds respectvol om met het door de club ter beschikking gestelde materiaal en 

kledij. 

• We helpen steeds mee om na de trainingen alle materiaal op te ruimen. 

• Na elke training en wedstrijd wordt er gedoucht. Dit is een elementaire vorm van hygiëne. 

• Laat geen waardevolle zaken onbeheerd achter. 
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Gedragsregels voor trainers 

 

De trainer heeft een voorbeeldfunctie. Hij gedraagt zich dus onberispelijk. 

• Hij brengt zijn spelers passie bij voor het voetbalspel in al zijn aspecten. Met de M-factor in het 

achterhoofd is hij een motiverende coach met grote aandacht voor het fun-gehalte. 

• Hij geeft trainingen conform het door Tenstar Melle opgestelde jeugdopleidingsplan, en 

probeert deze te integreren in de wedstrijden. 

• Hij speelt geen resultaatvoetbal. Winnen is nooit een doel op zich. 

• Hij toont respect voor alle spelers, ongeacht hun talent, maar ook voor de tegenstanders en de 

ouders. 

• Hij zorgt ervoor dat iedereen met zorg omgaat met de materialen en de accommodatie van de 

club. Hij is verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal en laat dan ook geen spelers alleen in 

de materiaalruimte. 

• Hij zorgt dat na de training of wedstrijd het veld vrij is van alle gebruikte materialen, inclusief 

verplaatsbare doelen. Deze worden steeds op de daartoe voorziene plaats terug gezet. 

• Hij is verantwoordelijk voor de selectie van de spelers voor elke wedstrijd. Hij streeft daarbij 

naar maximale speelgelegenheid voor alle spelers, rekening houdend met aanwezigheid en 

inzet op trainingen. 

• Hij zorgt ervoor dat alle geselecteerd spelers ongeveer even veel speelminuten krijgen. Vanaf 

bovenbouw moet elke speler minimaal 50% van de wedstrijdduur effectief spelen. 

• Hij gebruikt nooit alcohol of tabak tijdens de trainingen of wedstrijden, en probeert het gebruik 

ervan op andere momenten in aanwezigheid van kinderen tot een minimum te beperken. 

• Hij communiceert tijdig en duidelijk met spelers en ouders indien nodig, bvb over tijdstippen 

voor wedstrijden, wedstrijdselecties, uur wijzigingen, afgelastingen, forfaits ed. 

Bij wijzigingen ivm wedstrijden informeert hij ook steeds tijdig het jeugdbestuur en de 

kantineverantwoordelijke. 

• Wangedrag van spelers rapporteert hij aan de desbetreffende verantwoordelijke van de club, 

en informeert hij tevens de ouders. 

• Hij neemt deel aan de door de club georganiseerde sporttechnische overlegmomenten. 

• Hij neemt in de mate van het mogelijke deel aan de extra sportieve activiteiten op de club, en 

probeert zijn spelers en ouders daar maximaal bij te betrekken. 
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Gedragsregels voor de ploegafgevaardigde 

 

Net als de trainer heb je een voorbeeldfunctie. Je vertegenwoordigt de club en bent het aanspreekpunt 

voor zowel spelers, ouders, scheidsrechter als tegenstander. Respect tav iedereen is dus een 

vanzelfsprekendheid. 

• Je bent steeds op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 

• Je ontvangt de tegenstander met de nodige gastvrijheid. 

• Je bent geen trainer. Je geeft dus geen technische of tactische richtlijnen tijdens wedstrijden. 

• Je zorgt voor toezicht in de kleedkamers zodat deze steeds netjes worden achtergelaten, zowel 

bij thuis- als uitwedstrijden. 

• Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal. Zorg dat alles dus steeds weer op zijn 

plaats terecht komt. Kijk na of de wedstrijduitrusting compleet is en breng ze naar de 

wasruimte. 

• Je verzorgt de wedstrijdadministratie zorgvuldig. 

• Je gebruikt nooit alcohol of tabak tijdens de trainingen of wedstrijden, en probeert het gebruik 

ervan op andere momenten in aanwezigheid van kinderen tot een minimum te beperken. 

• Je neemt deel aan de door de club georganiseerde overlegmomenten. 

• Je neemt in de mate van het mogelijke deel aan de extra sportieve activiteiten op de club, en 

probeert je spelers en ouders daar maximaal bij te betrekken. 

 

Gedragsregels voor ouders/supporters 

 

Wees een goed supporter door het voorbeeld te geven en respect te hebben voor iedereen op en rond 

het veld. Supporter steeds op een positieve manier. 

• Blijf tijdens de wedstrijd achter de omheining, of hou voldoende afstand tot de zijlijn. 

• Je bent niet de trainer. Geef dus geen richtlijnen aan je kind of de andere spelers. Tactische en 

technische instructies worden enkel door de trainer gegeven. 

• Je zorgt ervoor dat je kind altijd op tijd aanwezig is op de trainingen en wedstrijden. Verwittig 

tijdig de trainer indien dit onmogelijk is. 

• Je helpt een handje bij het vervoer voor uitwedstrijden. 

• Je zorgt ervoor dat de speler aan de weersomstandigheden aangepaste kledij draagt. 
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Alcohol, tabak en drugs 

 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen ten opzichte van (jonge) kinderen is van groot 

belang. Daarom extra aandacht voor het gebruik van alcohol, tabak en drugs. 

Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers, kantine en ander gebouwen op het 

sportcomplex. 

Alcohol en tabak zijn genotsmiddelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze dus met mate. Wees 

ervan bewust het gebruik ervan een slecht voorbeeld is voor onze jeugd. 

Drugsbezit, het gebruik ervan of het verdelen ervan op het sportcomplex is ten strengste verboden en 

leidt tot uitsluiting van de club en zal aan de bevoegde instanties worden gerapporteerd. 

 

Kwetsend gedrag 

 

Iedereen is welkom op Tenstar Melle, ongeacht zijn huiskleur, afkomst, religie of geaardheid. 

We dulden dan ook geen enkele vorm van discriminatie. Schelden, pestgedrag, grof of kwetsend 

taalgebruik worden nooit geaccepteerd. Dit alles kan aanleiding geven tot sancties, en zelfs tot 

uitsluiting uit de club. 

 

Sancties 

 

Het opleggen van passende sancties bij het niet naleven van de gedragscode is een bevoegdheid van 

het bestuur van FC Tenstar Melle. Sancties zullen steeds worden voorafgegaan door een gesprek met 

de betrokken speler, trainer en/of ouder. Deze zullen ook steeds in overeenstemming zijn met de ernst 

van de feiten, rekening houdend met de omstandigheden. 


