
   

 

 

Clubregels voor leden 
 

Met het opstellen en invoeren van clubregels wil atletiekvereniging Archeus 
aangeven welk gedrag en welke houding de vereniging van haar leden, vrijwilligers 
en van de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle atletiekactiviteiten.  

 
1. De leden van av Archeus zijn actieve leden, die in welke vorm dan ook een extra bijdrage aan 

de vereniging leveren. Ieder naar vermogen en naar mogelijkheden. Het lidmaatschap van av 
Archeus is meer dan atletiek en trainen alleen. 
 

2. Leden van av Archeus tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers en 
tegenstanders. 
 

3. Leden van av Archeus accepteren het gezag van de scheidsrechters en waarderen hun rol. 
 

4. De seniorenleden van av Archeus, de trainers en de ouders vervullen op sportveld en -baan 
een voorbeeldfunctie voor de jeugd. 
 

5. Leden van av Archeus behandelen materiaal en accommodatie alsof het hun eigendom is. 
 

 
 

 

 

 
Clubregels voor senioren  
 

• Afspraken in clubverband nakomen. 

• Doe naar vermogen vrijwilligerswerk 

• Toon meen sportief gedrag. 

• Accepteer besluiten van juryleden. 

• Houdt kleedkamer en clubgebouw 

netjes en schoon  

• Tassen, fietsen en auto’s op bestemde 

plaatsen. 

• Breng je mening (op de juiste plaats) 

naar voren. 

• Toon discipline en een 

verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Wees een voorbeeld voor de jeugd. 

• Draag bij wedstrijden correct het tenue 

van Archeus. 

 

Clubregels voor ouders van jeugdleden 

 

• Stimuleer uw kinderen tot meedoen. 

• Leer uw kinderen de clubregels. 

• Geef uw mening op de juiste plaats. 

• Toon betrokkenheid bij uw kind, door  

zijn grootste supporter te zijn. 

• Wees sportief langs baan. 

• Respecteer besluiten van juryleden. 

• Steun uw kind waar mogelijk. 

• Naar vermogen vrijwilligerswerk doen 

• Rij (bij toerbeurt) naar wedstrijden 

• Bespreek problemen met de juiste 

mensen 

Clubregels voor pupillen 

 

• Kom afspraken in clubverband na. 

• Accepteer besluiten van juryleden. 

• Doe mee met activiteiten en wedstrijden. 

• Sportief gedrag in en buiten de baan. 

• Houdt kleedkamer en clubgebouw netjes 

en schoon  

• Tassen en fietsen op bestemde 

plaatsen. 

• Stimuleer je vriendjes om ook lid van 

Archeus te worden. 

• Draag bij wedstrijden correct het tenue 

van Archeus. 

 

Clubregels voor junioren 

 

• Afspraken in clubverband nakomen. 

• Accepteer besluiten van juryleden. 

• Doe ook af en toe vrijwilligerswerk. 

• Sportief gedrag in en buiten de baan. 

• Houdt kleedkamer en clubgebouw 

netjes en schoon  

• Drink géén alcohol. 

• Tassen en fietsen op bestemde 

plaatsen. 

• Je eigen mening (op de juiste plaats) 

naar voren brengen. 

• Discipline tonen, luisteren naar de 

leiding. 

• Doe mee met activiteiten en 

wedstrijden. 

• Draag bij wedstrijden correct het tenue 

van Archeus. 

 


