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Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom 

de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het 

voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging 

wordt hiermee geconfronteerd. Om te voorkomen dat een 

enkeling het plezier in het voetbal verpest, heeft het bestuur 

van Stiphout Vooruit besloten tot een actieve aanpak van 

ongewenst gedrag.

Stiphout Vooruit wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal 

te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen 

zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten 

en achtergrond. Stiphout Vooruit heeft 5 basiswaarden 

geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging 

functioneert:

- PLEZIER

- RESPECT

- EERLIJKHEID

- BETROKKENHEID

- SPORTIVITEIT



De commissie Waarden en Normen heeft daarom een gedrags-

convenant opgesteld, dat u kunt vinden op onze website 

stiphoutvooruit.nl. We hebben met elkaar afgesproken dat 

convenant te zullen nakomen. En zo nodig er elkaar op aan te 

spreken... 

De hieronder genoemde gedragsregels vallen onder het centrale 

motto: “Spreek elkaar aan op ontoelaatbaar gedrag en bij 

overtreding van deze gedragsregels.” De commissie Waarden en 

Normen zal toezicht houden op naleving van de gedragsregels. 

U kunt de leden van deze commissie aanspreken en raadplegen 

als het gaat om de naleving van het gedragsconvenant. Uit het 

gedragsconvenant vloeit het belangrijkste elftal van Stiphout 

Vooruit voort:

1.  Wij hebben respect voor het voetbalspel en alles daaromheen.

2.  Wij pesten en intimideren NIET.

3.  Wij houden ons aan afspraken.

4.  Wij praten MET elkaar, niet over elkaar.

5.  Wij laten kleedkamers schoon achter.

6.  Wij schelden niet.

7.  Wij gedragen ons als een goede gast(heer).

8.  Wij nuttigen geen alcohol buiten de kantine of het terras.

9.  Wij spreken elkaar aan op wangedrag.

10. Wij onthouden ons van (fysiek of verbaal) geweld.

11. Wij respecteren andermans en verenigings-eigendommen.

Voor het gehele gedragsconvenant: 

kijk op stiphoutvooruit.nl.
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