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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Op en rondom het sportveld gebeuren helaas zaken, die schadelijk zijn voor de sport, de betrokken verenigingen, 

de spelers, begeleiders, (assistent) scheidsrechters en bezoekers. Om te voorkomen dat ook sv DSO hiermee 

wordt geconfronteerd, heeft het bestuur besloten tot een proactieve aanpak van ongewenst gedrag.
1
 Het bestuur 

wil zijn steentje bijdragen in het verbeteren van algemeen aanvaarde omgangsvormen, zowel ten gunste van de 

eigen vereniging als voor de sport in KNVB verband. Basiswaarden hierbij zijn Plezier, Respect, Eerlijkheid, 

Betrokkenheid en Sportiviteit. 

 

1.2 Beleidskader: preventief en correctief 

Het beleid richt zich op het voorkomen van excessen (preventief beleid) en op consequent handelend optreden 

bij excessen (correctief beleid).  Het instellen van dit reglement vormt zo een duidelijk signaal naar alle leden en 

bezoekers van sv DSO dat ongewenst gedrag binnen onze vereniging niet kan en niet wordt getolereerd.  

 

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er in nauw overleg met alle betrokkenen gedragsregels worden opgesteld, 

waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop zij ook worden aangesproken. 

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de 

gedragsregels en daarom voor het opleggen van sancties in aanmerking komen. Het opleggen van sancties aan 

leden is voorbehouden aan het bestuur (zie statuten sv DSO op www.svdso.nl).  

 

Bestuur, commissies en kader zijn op de hoogte van dit preventieve en correctieve beleid en zien toe op de 

uitvoering en naleving van dit beleid. Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd door de Commissie Sportiviteit 

en Respect (CSR) en het bestuur en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld.  

 

1.3 Vaststelling en inwerkingtreding 

Dit reglement is een specifiek huishoudelijk reglement dat zich richt op het gedrag van leden, begeleiders en 

bezoekers. De bevoegdheid tot het vaststellen van een huishoudelijk reglement is voorbehouden aan de 

Algemene Ledenvergadering (ALV).  

Het voorliggende reglement vervangt het Statuut Waarden en Normen van juli 2010 en treedt in werking direct 

na de vaststelling van het reglement in de ALV van sv DSO op 22 september 2021. 

                                                
1 Ongewenst gedrag: hieronder worden verstaan: (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, bedreiging, pesten en alle 

vormen van discriminatie. 
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2. Commissie Sportiviteit en Respect (voorheen Waarden en Normen) 

2.1 Doelstelling 

De Commissie Sportiviteit en Respect  (CSR), voorheen Commissie Waarden en Normen (CWN)  is een door 

het bestuur ingestelde adviescommissie. 

 

De CSR stelt zich tot doel: 

a) Acties voorbereiden en uitvoeren die er blijk van geven dat sv DSO het door de KNVB gevoerde beleid  op 

het gebied van sportiviteit en respect volgt, en de in de Nederlandse samenleving algemeen geldende 

waarden en normen onderschrijft. 

b) Bevorderen en bewaken van een veilig en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt, en 

waarin met respect en met goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en de voetbalsport op 

sportieve en respectvolle wijze wordt beoefend. 

c) Het bewaken van de in de algemene ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van sv DSO welke te 

maken hebben met waarden en normen zoals verwoord in de gedragscode van sv DSO (zie www.svdso.nl).  

 

2.2 Deeltaken 

Uit de doelstellingen zijn de volgende deeltaken afgeleid: 

a) Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur ter bevordering van een veilig, sportief en 

respectvol verenigingsklimaat. 

b) Bij conflicten en incidenten op verzoek van het bestuur een onderzoek instellen en advies uitbrengen aan het 

bestuur. 

c) Kennismaken met en introduceren van nieuwe leden (adviesbevoegdheid). 

d) Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, spelers en overige medewerkers.  

e) Bevorderen en organiseren van opleidingen ten behoeve van het vereniging- en technisch kader. 

f) Het (doen) toepassen van regels en richtlijnen van sv DSO en de KNVB. 

g) Evaluatie en verslaglegging (dossiervorming). 
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3. Samenstelling Commissie Sportiviteit en Respect (CSR) 

De CSR bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan één voorzitter en één secretaris. De leden hebben elk één stem. 

Indien de stemmen staken vanwege afwezigheid van één van de leden is de stem van de voorzitter 

doorslaggevend. 

 

De leden van de CSR zijn vertegenwoordiger van de: 

a) Jeugdafdeling.   

b) Kantinecommissie. 

c) Technische Jeugdcommissie. 

d) Seniorenafdeling. 

e) Vrouwenafdeling. 

f) Scheidsrechters. 

g) Vertrouwenspersonen. 

 

De leden van de CSR worden op voorstel van de CSR of het bestuur benoemd door het bestuur. De benoeming 

van (nieuwe) leden van de CSR wordt vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering en gepubliceerd op 

de website van sv DSO (www.svdso.nl).  

 

De commissie bepaalt zelf haar werkwijze t.a.v. het voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van 

commissievergaderingen, agendering, en verslaglegging. 

 

Tijdens de eerste vergadering worden de voorzitter en de secretaris door leden van de commissie uit hun midden 

gekozen.  
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4. Werkwijze van de commissie  

4.1 Primair verantwoordelijken 

De direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) zijn primair verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen 

bij speltechnische incidenten (overtredingen),  incidenten van ondergeschikt belang (bijvoorbeeld het niet 

afzeggen voor wedstrijden) en ongewenst gedrag. Dit ter beoordeling van deze direct leidinggevenden. 

 

4.2 Wanneer CSR inschakelen 

Als de overtredingen/incidenten/ongewenst gedrag op en rond de velden van structurele aard blijken of excessief 

zijn, wordt de CSR ingeschakeld door het bestuur of de betreffende afdeling of commissie. Gesprekken met de 

betrokken overtreders, direct leidinggevenden en/of ouders van betrokken (jeugd-)leden horen hierbij. 

 

Als betrokkene(n) een meer vertrouwelijke behandeling wenst omdat het onderwerp te gevoelig ligt of gewoon 

omdat dat prettiger wordt gevonden, kunnen de vertrouwenspersonen van sv DSO worden ingeschakeld. 

 

De CSR wordt eveneens ingeschakeld door het bestuur bij ernstige incidenten, conflicten, ongewenst gedrag 

en/of indien betrokken overtreder(s) er blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door 

direct leidinggevenden, en/of bij herhaaldelijk overtreden van de door de algemene ledenvergadering van sv 

DSO vastgestelde gedragscode (zie www.svdso.nl).  

 

4.3 Procedure 

Voor behandeling van incidenten en conflicten door de CSR geldt de volgende procedure: 

 

a) Leden en niet-leden maar ook bestuur, afdelingen en commissies kunnen een incident en/of conflict bij de 

CSR melden, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de vigerende 

statuten, reglementen en gedragsregels van de KNVB en van sv DSO. 

 

b) Het incident en/of conflict wordt, bij voorkeur per mail, via het Meldingsformulier conflicten en incidenten 

(zie www.svdso.nl) gemeld bij de CSR. Daarnaast hebben de leden van de CSR de bevoegdheid om  na 

constatering van een incident en/of conflict proactief te handelen.  

 

c) Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict en/of incident kan het bestuur op grond van artikel 6 van 

de statuten van sv DSO het besluit nemen tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging.  
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Betrokkene
2
  wordt hierover direct mondeling geïnformeerd door het bestuur met een schriftelijke 

bevestiging binnen 48 uur.  De voorlopige strafoplegging wordt gelijktijdig schriftelijk gemeld aan de 

secretaris van de CSR.  

 

d) Binnen 48 uur na een voorlopige strafoplegging verzoekt het bestuur de CSR de melding in behandeling te 

nemen en het bestuur te adviseren over de verdere afhandeling. 

 

e) Binnen drie dagen na ontvangst van de melding informeert CSR de betrokkene, dat de melding is 

ontvangen. 

 

f) Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verweren. Het schriftelijke verweer dient  

uiterlijk vier dagen na datum kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de secretaris van de CSR  te zijn. 

 

g) Op grond van de schriftelijke verantwoording wordt betrokkene op diens verzoek of, indien de CSR dit uit 

het oogpunt van zorgvuldigheid noodzakelijk acht, in de gelegenheid gesteld op een door de CSR te bepalen 

tijd en plaats een mondelinge toelichting te geven. Daarbij kunnen ook getuigen en de rapporteur 

uitgenodigd worden. De secretaris van de CSR maakt van deze zitting een verslag. 

 

h) De CSR rapporteert uiterlijk binnen veertien dagen nadat de melding (zie sub a) of het bestuursverzoek als 

bedoeld in sub d) werd ontvangen, haar bevindingen en advies schriftelijk aan het bestuur. 

 

i) Uitgangspunt voor het bepalen van de zwaarte van sancties is de geldende versie van de Handleiding 

Tuchtzaken Amateurvoetbal van de KNVB. 

  

j) De CSR beoordeelt in haar onderzoek (en ook het bestuur in haar besluit) een situatie op en/of rond het veld 

zo veel als mogelijk op basis van brieven en/of rapportages van de KNVB en/of de scheidsrechter. 

 

Jaarlijks maakt de secretaris CSR een jaarverslag, dat aangeboden wordt aan het bestuur t.b.v. de algemene 

ledenvergadering. 

 

 

                                                
2 Betrokkene: degene(n) op wie de melding en/of strafoplegging betrekking heeft. 
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5. Afhandeling meldingen en adviezen door het bestuur 

5.1 Tijdsbestek afhandeling advies 

Het bestuur is gehouden om een advies van de CSR uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te bezien en af te 

(doen) handelen. 

 

5.2 Informatie aan betrokkenen 

Het bestuur is gehouden om binnen 48 uur na de melding van een conflict / incident haar besluit kenbaar te laten 

maken door de secretaris van de CSR aan betrokkene dat zij een onderzoek laat instellen. 

 

Het bestuur is gehouden haar besluit n.a.v. een advies van de CSR binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst mede 

te delen aan betrokkene(n) en in afschrift aan de secretaris van de CSR.  

 

In het geval van een mondelinge onmiddellijke voorlopige strafoplegging (zie 4.3 sub c) wordt betrokkene 

hiervan binnen 48 uur eveneens schriftelijk geïnformeerd (in afschrift aan de secretaris CSR).  

 

5.3 Sancties 

Het bestuur kan besluiten tot het opleggen van geen, één of meerdere sancties (al dan niet voorwaardelijk). 

 

5.4 Sanctiemogelijkheden  

Het bestuur heeft op grond van de statuten van sv DSO (artikel 6 lid 4 sub a) de volgende sanctiemogelijkheden: 

a) Berisping. 

b) Uitsluiting van deelname aan wedstrijden en/of trainingen. 

c) Ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies uit te voeren. 

d) Schorsing. 

e) Ontzetting uit lidmaatschap (royement). 

f) Geldboete. 

 

Schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting / ontzegging, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten ver-

bonden aan het lidmaatschap ontzegt. 

 

Royement kan conform statuten alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de 

statuten, reglementen (o.a. de gedragscode) en/of besluiten van verenigingsorganen handelt, de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt dan wel na (herhaalde) sommatie nalatig blijft in het voldoen van de contributie.      



sv DSO Reglement Sportiviteit en Respect 

 

 

sv DSO Reglement Sportiviteit en Respect v2021-09 (def).doc Blad 9 van 9 

 

5.5 Kosten 

Het bestuur verhaalt te allen tijde, onverlet de mogelijkheden van het opleggen van sancties, de kosten die 

veroorzaakt worden door het gedrag van betrokkene op betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordigers. 

 

5.6 Boetes 

Het bestuur verhaalt boetes opgelegd door de KNVB en/of in rekening gebrachte administratiekosten  op 

betreffende (voormalig) verenigingslid c.q. leden. 


