
 
 
 
 
 
 
Beleid t.a.v. Sportiviteit, Respect en Integriteit 
 
Een vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. Berghem 
Sport wil zich als vereniging met een breed draagvlak verder ontwikkelen en wenst haar centrale 
vernieuwend verbindende rol tussen oud en nieuw in de Bergse gemeenschap, maar ook daaromheen, 
nadrukkelijker in te vullen. Sporten is belangrijk voor jong en oud, valide- en mindervalide mensen, en 
ook vanuit educatieve en sociale invalshoek onmisbaar als basiselement van onze samenleving. Daarbij 
staan sportiviteit binnen en buiten het veld en respect hoog in het vaandel staan binnen een veilige 
omgeving. 
 
Missie 
“Berghem Sport biedt de mogelijkheid voor kinderen/jongeren als volwassenen uit Berghem en de 
directe omgeving om zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door zowel 
prestatief als recreatief in competitieverband te kunnen voetballen. Hierbij staan plezier en 
ontwikkeling centraal. Daarbij biedt Berghem Sport een plaats waar jong en oud elkaar kan ontmoeten 
in een veilige, prettige en gezonde omgeving”. 
 
VOG 
Voor alle (actieve) vrijwilligers die in enige vorm betrokken zijn bij het jeugdvoetbal vragen wij vanaf 
seizoen 2020-2021 een Verklaring Omtrent Gedrag te noemen VOG. Een VOG is een verklaring 
waaruit blijkt dat iemands (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een 
specifieke taak of functie in de samenleving in dit geval bij onze vereniging. Aan het begin van iedere 
nieuwe seizoen zal aan nieuwe vrijwilligers die een functie gaan vervullen i.r.t. het jeugdvoetbal het 
verzoek worden gedaan een VOG verklaring aan te vragen. 
 
Vertrouwenspersoon 
Een vertrouwenspersoon maakt het makkelijker om grensoverschrijdend gedrag te bespreken. Hij of 
zij luistert en denkt mee en is onafhankelijk. De vertrouwenspersoon staat geheel buiten het 
kennisnetwerk van de vereniging, hetgeen voor de onafhankelijkheid de meeste ideale situatie is. De 
vertrouwenspersoon maakt dus geen onderdeel uit van het bestuur. Vanaf 2021 heeft Berghem 
Sport in de persoon van dhr. W. de Grauw een nieuwe vertrouwenspersoon. Indien iemand binnen 
de vereniging in gesprek wil met de vertrouwenspersoon dan verwijzen wij naar: 
vertrouwenspersoon@berghemsport.nl 
 
Gedragsregels 
Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Binnen Berghem Sport staan wij 
voor een veilig sport- en omgangsklimaat waarbij van eenieder wordt verwacht zich aan de 
gedragsregels te houden. Daarbij zal grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie niet worden 
getolereerd binnen de vereniging. Als één of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een 
tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Gedragsregels van 
Berghem Sport zijn vastgelegd in het document; ‘Huis en Gedragsregels Berghem Sport’ welke 
separaat op de Berghem Sport website te vinden is. 
 



Omgangsregels 
Om voor iedereen een plezierige omgeving te bieden hebben we een aantal omgangsregels 
opgesteld die voor iedereen gelden die binnen onze vereniging actief is. Deze regels gelden niet 
alleen voor activiteiten op ons eigen complex, maar ook als wij te gast zijn bij andere verenigingen. 
• Je komt met een positieve, opbouwende instelling naar de vereniging. Jij draagt bij aan een 

prettige sfeer. 
• Je gedraagt je sportief en toont respect voor de tegenstander. 
• Je toont respect voor medespelers. We steunen elkaar in en buiten het veld. 
• Je accepteert zonder commentaar de afspraken die leiding van je team met je maakt. 
• Je hebt oog voor de grenzen van de ander en respecteert deze. 
• Als je merkt dat je eigen grens in het geding is, geef je dit aan bij de ander. 
• Je discrimineert en kwetst niemand, je accepteert dat ook niet van anderen. Je spreekt de ander 

hier zo nodig op aan. 
• Je spreekt niet laatdunkend of negatief over anderen. Als je ergens mee zit, ga je in gesprek met 

de ander. 
• Je toont respect voor de teamleiding en alle andere vrijwilligers van v.v. Berghem Sport.  
• Je accepteert zonder commentaar de beslissingen van de (assistent) scheidsrechters. 
• Je betaalt zelf de boete van een eventuele gele of rode kaart. 
• Je gaat zorgvuldig om met materialen en het sportpark de Koppelsteeg. 
• Heb je toch iets kapot gemaakt, dan meld je dat aan de leiding. 
• Je maakt geen rommel, je ruimt je eigen afval op en vraagt anderen dat ook te doen. Eens een 

keer achtergebleven afval van een ander opruimen vind je geen probleem. 
• Als je een afspraak niet kunt nakomen, laat je dit altijd en tijdig weten aan diegene met wie je de 

afspraak het gemaakt. 
• Je laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter. 
• Maak aan het begin van het seizoen met je team (en eventueel ouders) afspraken over gebruik 

van, en toegang tot, de kleedkamer 
• Als je ergens meezit, probeer je dat te bespreken. Dat kan met je teamleiding of elkaar. Kom je er 

niet uit dan kan de vertrouwenspersoon eventueel helpen. 
• Als andere leden deze regels niet nakomen, spreek je ze daar positief op aan. 
 
Voor vragen of opmerkingen omtrent de VOG en of gedragsregels kun je contact opnemen met onze 
secretaris Patricia Theunisse: secretaris@berghemsport.nl 
 
 
 


