BELEID RESPECT

Datum: 05 November 2017

Inleiding
Iedereen kent ze wel: de vervelende situaties waarbij het
voetbalplezier verknald wordt door kritiek en schelden op
een scheidsrechter, onnodig grof spel waardoor een wedstrijd
ontaardt, schreeuwende ouders langs de lijn en spelers die uit nijd
een reclamebord of deur stuk trappen.
Dit soort negatieve ervaringen en ander respectloos gedrag van
spelers en toeschouwers zorgen ervoor dat het steeds moeilijker
wordt om vrijwilligers te vinden die willen fluiten of andere
klussen willen verrichten bij de vereniging.
Zonder respect geen voetbal. Daarom is VOW vanaf seizoen 2016-2017 een respectpunt:
een locatie waar respect het belangrijkste punt is. Een initiatief dat we samen met
andere clubs en scholen in onze regio genomen hebben. Als collectief maken we ons hard
voor sportiviteit en respect.
Handen ineen
Het idee om samen één vuist te maken voor respect is afkomstig van de Rabobank UdenVeghel. Door vanuit één paraplu als regio aan respect te werken, verrijken alle mooie
initiatieven die genomen worden elkaar. Een prachtplan. Daarom slaan we nu de handen ineen
met andere sportclubs en scholen in de gemeenten Boekel, Uden, Veghel en de kern Zeeland.
Respectpunt
Samen met andere clubs zijn wij een 'respectpunt'. Een woord dat verwijst naar de fysieke
punten waar respect hoog in het vaandel staat: de clubs en scholen. Maar ook een woord dat
verwijst naar de inhoudelijke punten over respect. 'Elke bezoeker een warm welkom geven', is
zo'n respectpunt. Dat doen we gewoon.
R.-symbool
Een respectpunt herken je aan het R.-symbool. Dat symbool zie je niet alleen op onze club,
maar ook bij de andere clubs. Dat is winst voor respect. De aanwezigheid van het symbool,
overal in de regio, maakt het overduidelijk dat er binnen én tussen deze clubs respectvol met
elkaar omgegaan wordt.
VOW maakt er werk van om een actieve, bruisende en sportieve vereniging te zijn, die in de
omgeving wordt herkend als een aantrekkelijke club. Om dit ook voor de toekomst te
waarborgen zal een stringent respect (normen en waarden) beleid worden gehanteerd.
In de Gedragsregels en Gedragscode is afdoende aangegeven welk gedrag van leden en
ouders wel of niet gewenst is. Respectvol met elkaar omgaan is de basis waar alles op rust.
GEDRAAGT MEN ZICH NIET RESPECTVOL, DAN HOORT MEN NIET BIJ
VOW!!
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Doelstelling
Is een veilige en prettig sportklimaat te creëren, waarbij elk kind de aandacht krijgt die het
verdient door:
• erbij te horen
• zichzelf te kunnen ontwikkelen
• plezier te hebben
Samenwerken aan respect en sportiviteit

Respectcommissie
Om te voorkomen dat het bij deze mooie woorden blijft, is een Respect commissie ingesteld.
De respect commissie is een adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten
en onderhouden van een normen en waardenbeleid, die bestaat uit de volgende leden:
• Marjan Kandelaars
• Marieke van Beek
• Wendy Vissers
• Lieseth vd Linden
• Jacqueline van Krieken
. Marcel Zoete
Om goed bereikbaar te zijn kun je altijd contact opnemen met één van de commissieleden of
mail je vraag naar: respect@vow.nl.
De respectcommissie heeft de volgende taken.
• Het opstellen van gedragsregels
• Het bevorderen van het verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt en waar met
respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan.
• Het opstellen van gedragscodes
• Het opstellen van een incidentenprocedure en een sanctiereglement
• Procedure opstellen voor de inschakeling voor de respectcommissie
• Het ondernemen van initiatieven om normen en waardenbeleid binnen de vereniging
te implementeren en bekendheid te geven.
• Het adviseren van het bestuur/vertrouwenspersoon, op het gebied van normen en
waarden, waarbij leden en ouders zich niet hebben gedragen volgens de gedragscodes
van VOW.
• Verslaglegging aan het bestuur
• Het onderhouden en zonnodig bijstellen van het normen en waarden beleid.
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Gedragsregels
Bij VOW:
1.

Telt iedereen mee, ouders en supporters zijn van harte welkom.

2.

Zijn we trots op en hebben we respect voor de vele onmisbare vrijwilligers.

3.

Genieten we van elkaars mooie acties op het voetbalveld en spreken we elkaar aan als
het niet goed gaat.

4.

Gedragen we ons correct en sportief.

5.

Maken we fouten en willen we daarvan leren.

6.

Accepteren we de beslissingen van de scheidsrechters.

7.

Gaan we respectvol om met kleding, materiaal en kleedkamers.

8.

Vinden we social media leuk en zijn we ons bewust van de invloed daarvan.

Vertrouwens contactpersonen
Er zijn twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld, te weten: Geerard Roelofsen en Lieke
Ebbenn. Op de website van VOW stellen zij zich voor.

Gedragscodes
De gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels.
Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor
ouders gelden andere codes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen
verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.
Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor de verschillende doelgroepen:
Bestuurders
1. Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt toezicht op
een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en
stuur waar nodig bij.
2. Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching,
wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
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3. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van
hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.
Ouders en verzorgers
1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
2. Bedenk dat kinderen voetballen voor hun plezier en niet voor het uwe.
3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
4. Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
5. Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een
wedstrijd heeft verloren.
Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van
deze personen in twijfel.
6. Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens voetbalwedstrijden te
voorkomen.
7. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij
geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
Scheidsrechters en wedstrijdleiders
1. Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de
wedstrijd.
2. Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen.
3. Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn. Wees beslist,
objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
4. Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief.
Voetballers
1. Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen
mogelijkheden.
4. Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
7. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
8. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
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9. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
11. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt
spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
Toeschouwers
1. Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening.
2. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters.
3. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect
taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
4. Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
5. Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
6. Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
7. Veroordeel elk gebruik van geweld.
8. Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters/ wedstrijdleiders.
Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Trainers en leiders
1. Wees redelijk in uw eisen tav de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
2. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
3. Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
4. Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd.
5. Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
6. Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een
wedstrijd.
7. Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
8. Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal.
9. Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
10. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.
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Sancties
Om de gedragsregels te kunnen handhaven is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar te
wachten staat als de regels toch overtreden worden. VOW hoopt dat onderstaande tabel niet
toegepast hoeft te worden. Wij hopen dat een dergelijke lijst aanzet tot nadenken en dat
hierdoor minder maatregelen nodig zijn. Tevens sporen wij iedereen aan tot sociale controle.
VOW vindt dat zowel spelers, leiders, trainers, coördinatoren, bestuursleden én ouders een
verantwoordelijkheid hierin hebben.
Onderstaande maatregelen gelden natuurlijk voor alle activiteiten op ons sportpark en ook bij
bezoek aan uitwedstrijden. In alle overige, niet nader genoemde situaties, neemt het bestuur
een beslissing.
Stelen van spullen
Actie: Politie inschakelen
Sanctie: Schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement
Bedreigen en / of slaan van een ander
Actie: Aanspreken overtreder, informeren ouders en vertrouwenspersoon door
jeugdcommissie of bestuur
Sanctie:
•

1e overtreding: gelijk de laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing

•

2e overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Ongewenste intimiteiten
Actie: Slachtoffer: melden bij vertrouwenspersoon, jeugdcommissie of bestuur
Sanctie: Schorsen. Nader onderzoek volgt en strafmaatregel wordt nader bepaald
Pesten, intimideren van teamgenoten
Actie: Aanspreken overtreder, informeren ouders en vertrouwenspersoon door
jeugdcommissie of bestuur
Sanctie:

•

1ste overtreding: waarschuwing

•

2de overtreding: 2 speelweken schorsing

•

3de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing

•

4de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.

6

De Vertrouwenspersonen

VOW heeft 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld als vertrouwelijk aanspreekpunt voor VOW
leden en overige VOW betrokkenen bij incidenten op het gebied van seksuele intimidatie, wangedrag
en overige normen van gedrag waardoor men zich benadeeld of gedupeerd voelt. Zij kunnen
rechtstreeks benaderd worden en hebben als taak te luisteren, te adviseren, te signaleren en hulp
en oplossingsmogelijkheden aan te reiken bij gedragsproblemen. Indien nodig leggen zij contact met
vertrouwenspersonen van het NOC/NSF. Vertrouwenscontact personen behandelen verkregen
informatie strikt vertrouwelijk met uitzondering van situaties waarbij ernstige schade voor de
vereniging of wezenlijke risico’s voor derden dreigt.

Herhaaldelijk zonder afmelding weg blijven van trainingen/wedstrijden
Actie: Aanspreken overtreder en informeren ouders door leider. Bij herhaling: informeren
jeugdcommissie of bestuur door leider
Sanctie:
•

1ste overtreding: waarschuwing door leider

•

2de overtreding: 2 speelweken schorsing

•

3de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing

•

4de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Bekladden en vernielen van spullen en spugen e.d. in kantine, kleedlokalen en/of het
gehele sportcomplex
Actie: Aanspreken overtreder, informeren ouders en vertrouwenspersoon door
jeugdcommissie of bestuur
Sanctie: Kosten verhalen op overtreder/ouders;

•

1ste overtreding: waarschuwing

•

2de overtreding: 2 speelweken schorsing

•

3de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing

•

4de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
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Social media
Sociale media zoals Facebook biedt de mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op onze
vereniging. Daarnaast kan het een positieve bijdrage leveren voor het imago van onze club.
Het is belangrijk te weten dat je met berichten op sociale media (onbewust) het imago ook
kunt schaden. VOW vertrouwt erop dat de beheerders van de sociale media accounts van
VOW verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om hier
richtlijnen voor te bieden.
Algemene uitgangspunten
1. Als voetbalvereniging zien we de meerwaarde in van sociale media en vinden we het
belangrijk deel te nemen in de online conversaties.
2. VOW wijst zijn leden en beheerders van de sociale media accounts op hun
verantwoordelijkheid.
Sociale media voor de vereniging
1. De sociale media accounts van VOW mogen worden ingezet om kennis en informatie
te delen met onze leden en andere geïnteresseerden.
2. Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren.
3. Het is niet toegestaan seksistische of racistische uitingen te publiceren.
4. Bij twijfel of de informatie juist is wordt dit eerst gecontroleerd bij de juiste persoon.
5. Als accountbeheerder is het belangrijk om bewust te zijn dat de gepubliceerde
berichten voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van een
bericht.
6. In geval een online discussie dreigt te ontsporen dient de accountbeheerder contact op
te nemen met het bestuur van VOW.
7. De gebruikers van de sociale media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud
welke hij of zij publiceert op het internet.
8. Indien er foutieve berichten worden geplaatst, geef fouten toe en bied excuses aan
wanneer nodig.
9. Spreek respectvol over andere mensen.
10. Respecteer copyright. Gebruik geen logo’s, beeldmateriaal of muziek zonder
toestemming.
11. Controleer reacties van de volgers en zorg ervoor dat ze net zo correct en respectvol
zijn als je eigen bijdrage.
12. Plaats geen dingen waardoor je zelf of onze vereniging in de verlegenheid kan worden
gebracht.
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