
Huishoudelijk reglement / gedragscode G-voetbal v.v. Asser Boys 
 
G-voetbal is bedoeld voor mensen (m/v) die vanwege een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking 
belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. En die daardoor te veel belemmeringen ondervinden om mee te 
doen aan de reguliere trainingen en competities. Uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu wordt benaderd 
tegen de achtergrond van zijn of haar specifieke mogelijkheden en beperkingen. 

 
G-voetbal is meer dan alleen voetbal. Ook de sociale betekenis, integratie en vriendschap zijn van groot belang. 
Het G-voetbal binnen Asser Boys heeft tot doel mensen (m/v) met een beperking binnen hun mogelijkheden 
maximaal plezier te laten beleven aan het voetbalspel, waarbij de volgende 3 kernpunten gelden: 
-we bieden een ‘omgeving’ waarbinnen ook kwetsbare deelnemers zich veilig voelen; 
-iedereen doet mee, zowel op de training als in de wedstrijden: meedoen is belangrijker dan winnen;       
-normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet. 
 
1. Normen en waarden 
a. Respect voor elkaar, respecteer en accepteer een ieder als individu, met zijn/haar specifieke mogelijkheden en 

beperkingen; 
b. Praat met elkaar, niet over elkaar; 
c. Respect voor scheidsrechter, wedstrijdleiding en tegenstanders; 
d. Niet vloeken of andere verwensingen uiten of gebruiken, tegen wie dan ook. 
 
2. Trainingen/wedstrijden/activiteiten 
a. Een speler heeft een verwant/begeleider mee als dit door de trainer en leider noodzakelijk wordt geacht; 
b. Iedere speler en trainer/leider is (ruim) op tijd aanwezig; 
c. Het dragen van scheenbeschermers tijdens trainingen en wedstrijden is een verantwoordelijkheid van de spelers en 

verwanten/begeleiders; 
d. Waar nodig helpen verwanten/begeleiders met omkleden van de betreffende speler; 
e. Na afloop worden de kleedkamers netjes achtergelaten; 
f. Er worden geen waardevolle spullen in de kleedkamer achtergelaten (Asser Boys is niet verantwoordelijk voor 

diefstal/verlies); 
g. Geef verhindering op tijd door voor de training en wedstrijden. 
 
3. Langs de lijn 
a. Verwanten/begeleiders laten het coachen aan de trainers/leiders over, om verwarring bij de spelers te voorkomen. 

Aanmoedigen mag; 
b. Verwanten/begeleiders staan niet naast de doelpaal, maar bij voorkeur aan de zijlijn; 
c. Verwanten/begeleiders zijn enthousiast en stimuleren de speler(s); 
d. Verwanten/begeleiders blijven ook bij verlies positief. 
 
4. Kleding 
a. Tijdens wedstrijden en activiteiten wordt het verstrekte trainingspak gedragen, tenzij anders afgesproken; 
b. Het schoonhouden van het trainingspak is de verantwoordelijkheid van de spelers c.q. verwanten/begeleiders; 
c. Wedstrijdkleding wordt door Asser Boys verstrekt en na afloop teruggegeven; 
d. Wedstrijdkleding wordt bij toerbeurt gewassen, tenzij anders afgesproken. 
 
5. Vervoer 
a. Parkeren, c.q. halen/brengen tijdens trainingen, tot bij de kantine is alleen toegestaan voor spelers die slecht ter been 

zijn en/of een hulpmiddelen als rollator of rolstoel gebruiken; 
b. Spelers c.q. verwanten/begeleiders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de trainingen en de 

thuiswedstrijden/activiteiten; 
c. Dit geldt ook voor het vervoer naar Asser Boys in geval van uitwedstrijden/activiteiten; 
d. Vervoer naar uitwedstrijden/activiteiten vanaf Asser Boys wordt bij toerbeurt door verwanten/begeleiders verzorgd, 

tenzij het anders door Asser Boys is geregeld c.q. afgesproken. 
 
6. Alcohol en roken 
a. Voor en tijdens trainingen en wedstrijden is alcoholgebruik niet toegestaan. Dit geldt voor spelers tot 18 jaar ook na de 

trainingen en wedstrijden. Trainers en leiders zijn bovendien te allen tijde gerechtigd ook spelers vanaf 18 jaar 
alcoholgebruik op locatie te ontzeggen c.q. te beperken;  

b. Bij feesten, uitstapjes en andere activiteiten worden van tevoren, in overleg, afspraken gemaakt over alcoholgebruik; 



c. Door spelers van Topkids wordt niet gerookt op locatie. Tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt (individueel, 
bij oudere spelers). 

 
7. Foto’s / filmen 
a. Er wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten; 
b. Er worden regelmatig foto’s en filmmateriaal gebruikt voor publicaties en website van Asser Boys en sponsors en 

maatschappelijke partners; 
c. Bezwaar tegen het nemen van foto’s en film (en/of publicaties) van uw verwant/cliënt moet u (schriftelijk) melden bij 

de betreffende leiders. 
 
8. Ideeën betreffende activiteiten/sponsoring e.d. 
a. Asser Boys draagt zelf zorg voor haar sponsoring; 
b. Benaderen van sponsoren en organiseren van activiteiten dient altijd in overleg met Asser Boys plaats te vinden. 

Ideeën en initiatieven zijn uiteraard altijd welkom. 
 
9. Communicatie 
a. Bij vragen en/of op- en aanmerkingen over welk onderwerp dan ook wordt in de eerste plaats de betreffende 

trainer/leider direct aangesproken; 
b. Er wordt door trainers en leiders veel gebruik gemaakt van email. Spelers en verwanten/ begeleiders zorgen voor de 

juiste emailadressen en geven wijzigingen door aan de betreffende leiders; 
c. Spelers en verwanten/begeleiders lezen regelmatig hun mail en reageren tijdig indien dit gevraagd wordt. Dit zorgt 

voor een snelle organisatie en daarmee meer (voetbal)plezier en voorkomt ongenoegen en misverstanden; 
d. Minimaal 1 maal per jaar wordt door de betreffende trainers/leiders een overleg georganiseerd met de spelers en/of 

verwanten/begeleiders van hun team(s). De genodigden worden geacht aan dit overleg deel te nemen, om een zo 
optimaal/plezierig mogelijk functioneren van de teams te bevorderen; 

e. Suggesties voor verandering/verbetering van dit reglement/gedragscode graag doorgeven aan de betreffende leiders. 
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