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1. Statuut Veilig sportklimaat: Genieten van sport en oplossen waar het mogelijk

misgaat
Voorschoten ‘97 wil dat alle leden en bezoekers een leven lang genieten van voetbal en atletiek.
Daarom werken we aan een sportklimaat waar ieder individu zich veilig en prettig voelt in de
sport en zichzelf kan zijn.
Of het nu gaat om iemand die actief sport, de passieve kijker of degene die een functie bekleedt
in de vereniging: we willen dat iedereen met plezier sport. We dragen met zijn allen een
steentje hieraan bij. Dit houdt in dat wij gezamenlijk de vereniging moeten inrichten, luisterend
naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de ander.
In dit statuut Veilig Sportklimaat1 vind je de gedragsregels die bijdragen aan een plezierig en
veilig sportklimaat. Deze gedragsregels gelden voor zowel spelers als bezoekers. Als er toch een
incident plaatsvindt of een speler, bezoeker, voelt zich onveilig, dan hebben we daar
verschillende mogelijkheden voor om dat op te lossen.
Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar
ook met anderen binnen de sport, zoals tegenstanders, scheidsrechters, juryleden en bezoekers.
2. Wat zijn omgangsregels en gedragsregels?
2.1 Hoe gaan we, spelers, trainers en bezoekers met elkaar om?
Onderstaande opsomming zien we als een algemene uitgangspunten voor de onderlinge
omgang. Heel praktisch gezien, hanteren we omgangsregels voor de dagelijkse omgang met
elkaar. Dit zijn onze omgangsregels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wij respecteren elkaar
Wij hebben gelijke rechten
Wij helpen en steunen elkaar, ook als vrijwilliger
Wij accepteren beslissingen van scheidsrechters
Wij zijn zuinig met onze eigendommen
Wij houden ons aan de afspraken
Wij luisteren naar elkaar
Wij gebruiken geen geweld
Wij houden ons aan de regels, ze zijn er niet voor niets

2.2 Hoe gedragen trainers en sporters zich onderling?
Aanvullend op bovenstaande omgangsregels die gelden voor iedereen, hebben we ook specifiek
gedragsregels . In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom
hebben de diverse sportbonden, onder de vlag van NOC-NSF gedragsregels vastgesteld. Deze
gedragsregels zijn specifiek gericht op de onderlinge omgang tussen spelers, trainers, coaches
en begeleiders. Zie hiervoor bijlage 1.
1

De bevoegdheid tot het vaststellen van dit Statuut is voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering.
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3. Als er toch een incident gebeurt, wat dan?

3.1 Waar moet je aan denken bij ongewenst gedrag?
Hieronder staan voorbeelden van mogelijk ongewenst gedrag
● spelovertredingen: overtredingen die onderdeel zijn van het spel en/of in de hitte van
de strijd gebeuren. Zoals bijvoorbeeld;
○ gebruik van geweld in de wedstrijd
○ gemeen spel: een tackle of het aangaan van een duel waarbij de speler de
veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, natrappen,
○ ernstige bedreigingen en/of van spuwen tegen (assistent-)scheidsrechter(s)
○ wisselspelers die een opstootje veroorzaken, publiek beledigen .
●

Om de wedstrijd heen, denk aan publiek onderling, of publiek richting spelers,
scheidsrechters
○ gewelddadig gedrag
○ beledigen van
○ intimiderend gedrag, bedreigingen

●

Tussen trainers/begeleiders en spelers
○ (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
○ Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige
sporter tot achttien jaar
○ aanraken van de sporter door de begeleider op een zodanige wijze dat de
sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als
seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij
het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

Meer informatie op: websites van de KNVB en Atletiekunie.
bijv. de handleiding tuchtzaken van de KNVB.
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3.2 Wie doet wat na een melding over een incident?
Binnen Voorschoten ‘ 97 heeft het bestuur Vertrouwenscontactpersonen en de commissie Veilig
Sportklimaat aangesteld.
● Vertrouwenscontactpersonen zijn beschikbaar voor gesprek als iemand vertrouwelijk
een melding wil doen over grensoverschrijdend gedrag.
● De Commissie Veilig Sportklimaat komt in actie bij een melding over
grensoverschrijdend gedrag van een speler, bezoeker, team, ouder of vrijwilliger waarop
bemiddeling of sanctionering volgt. De commissie onderzoekt, pleegt hoor- en
wederhoor, bemiddelt en adviseert het bestuur over vervolgstappen.
in geval van speltechnische incidenten
De leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) blijven primair verantwoordelijk voor het nemen van
maatregelen bij speltechnische incidenten, dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden.
Komt de overtreding vaker voor, dan schakelt de leidinggevende de commissie Veilig
Sportklimaat in.
in geval van ongewenst gedrag
Bij vormen van wangedrag en/of molestatie, of structureel ongewenst gedrag schakelen we de
commissie Veilig Sportklimaat in. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende
procedure:
1. Iedereen (zowel leden als niet-leden) kan aanspraak maken op het aanmelden van een
incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking
heeft op de statuten en reglementen van Voorschoten’97, de KNVB of de Atletiekunie. Je kan de
melding bespreken met een vertrouwenscontactpersoon en/of indienen bij de Commissie Veilig
Sportklimaat. Je kunt de vertrouwenscontactpersoon benaderen via gegevens op de website.
Voor een melding bij de commissie gelden de onderstaande stappen.
2. Voor het aanmelden van een incident en/of conflict is een meldingsformulier verplicht. Dien
de melding binnen 5 werkdagen na het incident c.q. ontstaan van een conflict bij de Commissie
veilig Sportklimaat in. Dan kunnen we snel reageren en is de melding ontvankelijk. Download
het formulier hier:
http://voorschoten97.nl/export/sites/default/clubinfo/Statuut_Veilig_Sport_Klimaat_meldingsf
ormulier.pdf
3. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident kan het bestuur op grond van
artikel 6 van de verenigingsstatuten het besluit nemen tot een onmiddellijke (voorlopige)
strafoplegging. Het bestuur geeft dit binnen een week schriftelijk door aan de betrokkene. De
commissie Veilig Sportklimaat krijgt een kopie van deze mededeling.
4. De commissie Veilig Sportklimaat reageert binnen 10 werkdagen na ontvangst van de
melding, dit om de melding te onderzoeken en het bestuur te adviseren.
5. De Commissie Veilig Sportklimaat brengt de betrokkenen van het advies richting bestuur
binnen 5 werkdagen op de hoogte.
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6. Zij (betrokkene of ouder/verzorger van jeugdlid) kunnen binnen 5 werkdagen een schriftelijke
toelichting over de melding geven aan de commissie Veilig Sportklimaat.
7. De commissie Veilig Sportklimaat nodigt de betrokkenen uit voor een mondelinge toelichting.
Zij kan besluiten om hierbij ook getuige(n) en de aanmelder uit te nodigen. De commissie Veilig
Sportklimaat maakt een verslag over dit overleg, haar bevindingen en stuurt dit door aan het
bestuur.
8. De Commissie Veilig Sportklimaat neemt in dit verslag ook een advies op over een eventuele
disciplinaire straf.
9. Het bestuur bespreekt het advies en nodigt desgewenst de commissie Veilig Sportklimaat uit
voor nadere toelichting. Het Bestuur legt de uitkomst schriftelijk vast, ondersteunt met een
schriftelijke argumentatie. Het bestuur kan afwijken van het advies van de commissie Veilig
Sportklimaat.
10. Het bestuur brengt betrokkenen schriftelijk op de hoogte van de uitkomst.
11. Betrokkenen kunnen hiertegen binnen een maand schriftelijk in beroep gaan bij de
algemene vergadering van de vereniging.

3.3 Hoe werkt het met sancties?
We gaan ervan uit dat in de meeste gevallen de sanctie die de KNVB of Atletiekunie oplegt,
afdoende is. Alleen in bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij herhaald ongewenst gedrag, kan de
Commissie Veilig sportklimaat aanvullende of afwijkende sancties adviseren. Uitgangspunt
blijven wel de KNVB- c.q. Atletiekuniereglementen, en rapportages (bijvoorbeeld het
wedstrijdformulier).
De commissie Veilig Sportklimaat adviseert onafhankelijk over de op te leggen sancties doch
hanteert de gedragsregels zoals opgenomen in bijlage 1 als leidraad, naast het tuchtreglement
van KNVB of Atletiekunie.
Het Bestuur kan de volgende sancties opleggen (en is hiertoe bevoegd volgens artikel 6 van de
Statuten van de vereniging d.d. 17 oktober 2012) Nota bene: onderstaande sancties staan los
van de bevoegdheid door het bestuur om eventueel toegebrachte schade volledig op de dader
te verhalen.:
1. Berisping
2. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
3. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement)
4. Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor
een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
5. Ontzegging van het recht om een of meer in de straf genoemde functies voor een in de
straf genoemde termijn uit te oefenen;
6. Geldboete voor gemaakte kosten
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3.4 Hoe ga je in beroep tegen een sanctie?
Tegen een door het bestuur opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ontvangst daarvan
in beroep gaan bij de algemene vergadering. Zie hiervoor artikel 6 lid 8 sub a van de Statuten
van de vereniging.

4. Wat is het achterliggend beleidskader
4.1 Beleidskader: voorkomen en optreden
Het beleid richt zich op het voorkomen van excessen door preventief beleid en door actie te
ondernemen op incidenten. Dit Statuut is een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van
de club: Voorschoten ‘97 geeft richting aan het gewenste gedrag dat we met zijn allen voorstaan
en iedere vorm van verbaal en/of fysiek geweld wordt afgekeurd.
Om ongewenst gedrag te voorkomen, hanteren we gedragsregels waar ieder zich aan moet
houden. En waarop we elkaar aanspreken om zo een prettig sportklimaat vast te houden.
Gedrag je je niet zoals gewenst? Dan spreken we je daarop aan en zijn ook sancties mogelijk.
Bestuur, commissies, kader en de leden zijn op de hoogte van de basiswaarden van Voorschoten
‘97 en bijbehorende gedragsregels en gedragen zich ook volgens deze regels. We maken dit
beleid en gedragsregels ook bekend bij bestaande en nieuwe leden. Om dit beleid uit te voeren,
is de commissie Veilig Sportklimaat (hierna ook te noemen: Commissie Veilig Sportklimaat)
ingesteld. Deze Commissie stelt 1 x per jaar het beleid vast en evalueert jaarlijks.

4.2 Taakstelling
Taken commissie veilig sportklimaat
De commissie hanteert bovenstaande gedragskaders.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid
zich thuis voelt, waarbij met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt
omgegaan en iedereen zijn/haar sport op correcte wijze kan beoefenen
Het bewaken van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels die
betrekking hebben op waarden en normen (zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van dit
Statuut)
Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten
(meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, etc.)
Het onderhouden van de relatie met de diverse doelgroepen om de inhoudelijke afspraken
aan te vullen en daar waar gewenst of zinvol aan te passen
Het onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten die gemeld zijn, via de mail.
Het adviseren aan het bestuur over een eventueel op te leggen sanctie
De commissie evalueert haar werk in een jaarverslag.
De commissie bestaat uit vier leden van Voorschoten’97, waarbij het bestuur streeft naar
een evenwichtige samenstelling qua ledenbestand en verdeling voetbal/atletiek . De leden
kunnen elk één stem uitbrengen. Bij gelijke stemming geeft de stem van de voorzitter de
doorslag. Bestuursleden zijn voor 3 jaar benoemd.
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9.

De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze inzake het voorzitterschap,
het secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, de agendering en de
verslaglegging.
10. De commissie brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.

Bijlage 1 GEDRAGSREGELS volgens NOC-NSF
Gedragsregels begeleiders in de sport
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich
veilig kan voelen.
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in
zijn waardigheid aantast.
De begeleider dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig is in het
kader van de sportbeoefening.
De begeleider meldt een affectieve relatie met een sporter direct bij het bestuur. De
melding wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De begeleider komt de
afspraken die met het bestuur zijn gemaakt, ten aanzien van de relatie, na.
Bij een affectieve relatie is het de taak van de begeleider om ervoor zorg te dragen dat de
normen van professionaliteit en onpartijdigheid blijven gehandhaafd.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie
tegenover de sporter.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
geslachtsdelen, billen en borsten.
De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
communicatiemiddel dan ook.
De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de
kleedkamer of de hotelkamer.
De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen
tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of
geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht
met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen
uitoefenen.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning
of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
afgesproken honorering staan.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die
bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in
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overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s)
ondernemen.
14. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Gedragsregels sporters onderling en richting begeleiders
1. De sporter draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen andere sporters zich veilig
voelen.
2. De sporter bejegent andere sporters met respect en op een wijze, zodat niemand in zijn
waardigheid wordt aantast.
3. De sporter onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie
tegenover andere sporter(s).
4. De sporter mag een andere sporter niet tegen de wil op een zodanige wijze aanraken dat de
sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of
erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen)
aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
5. De sporter zal ook tijdens training(stages), wedstrijden en reizen met respect omgaan met
andere sporters.
6. De sporter zal een andere sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling seksuele tegenprestaties te verlangen.
7. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de meerderjarige sporter in de geest hiervan te handelen.
Deze Gedragsregels sporters onderling zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 14 mei
2018.

Tot slot: De begeleider dient zich te realiseren dat het begrip afhankelijkheid of het uitoefenen
van macht niet alleen betekent het direct kunnen verlenen van gunsten waardoor de betrokken
sporter in een voordeliger positie komt te verkeren ten opzichte van andere sporters, maar ook
verminderde zelfregie kan betekenen. Onder verminderde zelfregie wordt verstaan het niet
althans onvoldoende kunnen maken van eigen keuzes en het onvoldoende kunnen beschikken
over eigen kracht om zelf oplossingen te verzinnen voor problemen en een gebrek aan
zelfredzaamheid.
Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15
november 2011 en aangepast d.d. 14 mei 2018
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Bijlage 2. Meldingsformulier Incidenten Voorschoten’97 (digitaal te downloaden)
Datum incident:
Aanvrager
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr.
E- mail

:
:
:
:
:
:

Bij het incident betrokken lid/ leden die gedragsregels hebben overtreden:
Naam(namen):
1
…………………………………………………………………………………….
2
.……………………………………………………………………………………
3
…………………………………………………………………………………….

Korte omschrijving van hetgeen is voorgevallen:

Datum ondertekening formulier: ....................

Handtekening aanvrager: ………………………………………………

Dit formulier moet ingevuld en van naam voorzien worden gemaild aan de commissie Veilig
Sportklimaat: veiligsportklimaat@voorschoten97.nl.
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