Gedragsregels L.V.V. Football Factory
“ Be a part of the team, not a part of the problem”

Gedragsregels spelende leden
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Leden zijn tijdig aanwezig op de trainingen en de wedstrijden.
Bij verhindering van trainingen en wedstrijden dient het lid zich tijdig afmelden bij
trainer en/of begeleider.
Bij verhindering van het gehele team dient dit voortijdig, uiterlijk de dinsdag voor de
wedstrijddatum, aan de wedstrijdsecretaris te worden doorgegeven.
Bij aankomst zet je je fiets in de daarvoor bestemde rekken. Zorg ervoor dat de
ingang vrij blijft voor hulpdiensten!
Ieder lid houdt zich aan de kleedkamerindeling.
Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training en wedstrijden, blijf niet
langer dan noodzakelijk in de kleedkamer achter.
Houd de kleedkamers schoon, laat geen rommel achter.
Wees zuinig op de materialen van de vereniging.
Roken is niet toegestaan in de gebouwen op het complex.
Niet met voetbalschoenen de kantine betreden.
Incidenten en rode kaarten tijdens een wedstrijd moeten door de aanvoerders en/of
begeleiders direct na afloop van de wedstrijd gemeld worden bij de
wedstrijdcommissaris.
De interne tuchtcommissie kan het lid en/of gehele elftal uitnodigen op de maandag
daarop om ze te horen en evt. sancties uit te spreken.
Alcoholgebruik langs de lijn is niet toegestaan; wel op het daartoe bedoelde terras.
Correct gedrag naar anderen toe (tegenstander en scheidsrechter inbegrepen). Pest-,
kleinerend- en ander negatief gedrag wordt niet getolereerd. Leden die zich schuldig
maken aan wangedrag, vandalisme of onsportief gedrag (natrappen, slaan, spugen
etc.) zullen hierop worden aangesproken en waar nodig disciplinair worden gestraft.
Boetes opgelegd door de KNVB (bijvoorbeeld n.a.v. ontvangen gele en/of rode
kaarten) dienen door de leden zelf betaald te worden.
Aan de strafmaatregelen/sancties door KNVB en/of bestuur opgelegd dienen de
leden zich te houden.
De contributie dient voor aanvang van de het nieuwe seizoen voldaan te zijn. Als
peildatum wordt 1 oktober gehanteerd. Als er voor 1 oktober niet is voldaan, is men
niet speelgerechtigd en volgt er na 2 weken een herinnering. Heeft men eind oktober
nog niet betaald, dan wordt een extern incassobureau ingeschakeld en worden alle
extra kosten die gemaakt worden bij het lid in rekening gebracht.
Om ervoor te zorgen dat de thuiswedstrijden bij LVV Football Factory goed en
gezellig kunnen verlopen, zullen alle leden hun steentje bij dienen te dragen. In
beginsel zijn alle herenteams verantwoordelijk voor het aanleveren van voldoende
scheidsrechters en de damesteams voor barpersoneel. De teamcaptains zullen hier
een schema voor communiceren en uiteraard mogen de rollen ook omgedraaid
worden indien er vrouwelijke scheidsrechters of mannelijke bartenders zijn.
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Het meenemen van alcohol is niet toegestaan bij het betreden van het sportpark.
Alcohol buiten de kantine is alleen toegestaan op het daartoe bestemde terras.
In de kantine wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
Drugsgebruik op het sportpark is niet toegestaan.
Het is verboden te roken in de kantine, business-ruimte, bestuurs-, commissie-,
ontvangst- en kleedkamer.
Blijf buiten de veldafrastering.
Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers,
scheidsrechters, personeel en supporters/toeschouwers van beiden verenigingen.
Veroordeel elk gebruik van geweld zowel binnen als buiten de lijnen.
Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.

Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden.
Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan bovengemelde
gedragsregels en niet-leden kunnen de toegang tot het complex worden ontzegd.

