
	  v.v.	  Bunnik	  ‘73	  

Samen	  maken	  we	  de	  vereniging!	  

Onze	  Normen	  en	  Waarden	  
	  

• We	  gaan	  respectvol	  met	  elkaar	  en	  elkaars	  spullen	  om	  
o Dat	  geldt	  voor	  spelers,	  scheidsrechters,	  toeschouwers,	  begeleiders,	  gasten,	  ouders	  
o Laat	  de	  scheidsrechter	  fluiten	  
o Laat	  de	  coach	  coachen	  
o Je	  beledigt	  of	  vernedert	  niemand,	  in	  woord	  noch	  gebaar	  
o Je	  blesseert	  niemand	  opzettelijk	  
o Je	  gebruikt	  geen	  onbehoorlijke/grove	  taal,	  noch	  binnen	  het	  veld	  noch	  erbuiten	  
o We	  praten	  met	  elkaar,	  niet	  over	  elkaar	  
o Je	  gedraagt	  je	  bij	  uitwedstrijden	  als	  een	  gast	  
o Dit	  terrein	  is	  het	  huis	  van	  Bunnik	  ’73,	  dat	  houden	  we	  netjes	  
o Je	  toont	  respect	  voor	  ieders	  eigendommen	  
o Je	  bent	  zuinig	  op	  de	  spullen	  van	  de	  vereniging	  

• We	  houden	  ons	  aan	  de	  regels	  die	  op	  dit	  terrein	  gelden	  
o Je	  spreekt	  elkaar	  aan	  als	  de	  regels	  worden	  overtreden	  
o In	  de	  kantine	  en	  op	  het	  terras	  geldt	  een	  alcohol	  reglement:	  zie	  reglement	  achter	  de	  bar	  
o Kleedkamers:	  laat	  de	  kleedkamer	  achter	  zoals	  je	  ‘m	  aantrof,	  zie	  regels	  in	  de	  kleedkamer	  
o Langs	  het	  veld:	  houd	  het	  netjes,	  aanmoedigen	  mag,	  grof	  taalgebruik	  en	  gedrag	  niet	  

• We	  houden	  ons	  aan	  de	  regels	  van	  de	  KNVB	  
o Je	  accepteert	  het	  gezag	  van	  de	  scheidsrechter	  
o Een	  verenigingslid	  houdt	  zich	  aan	  de	  door	  de	  vereniging	  of	  KNVB	  opgelegde	  sanctie	  
o Je	  accepteert	  de	  leiding	  van	  je	  elftal	  en	  van	  het	  bestuur	  

• We	  zetten	  ons	  in	  voor	  de	  voetbalsport	  en	  Bunnik	  ‘73	  
o Respect	  voor	  de	  tegenstander,	  fair	  play	  
o Je	  geeft	  het	  goede	  voorbeeld	  
o Je	  toont	  je	  een	  goed	  gastheer	  voor	  bezoekers	  
o Je	  verricht	  (gevraagd	  of	  ongevraagd)	  taken	  voor	  de	  vereniging	  

	  

Bunnik	  ’73:	  dat	  zijn	  we	  zelf	  !	  

	  	  


