
Jaarverslag Secretaris Commissie Waarden en Normen 

(verenigingsjaar 2007-2008) 

 

Inleiding 

Op 14 december 2007 is de CW&N na een periode van sluimerend bestaan, weer bij elkaar gekomen. 

De commissie bestaat sinds dat moment uit: 

Jaap Loer  : vertegenwoordiger zaterdagafdeling en voorzitter 

John van de Weetering : vertegenwoordiger jeugdafdeling en secretaris 

Arjanneke Notenboom : vertegenwoordiger zondagafdeling  

Don Hilekes  : vertegenwoordiger bestuur 

Loek van Doorn  : club scheidsrechtercoördinator 

Hans Haveman  : adviseur 

De vertegenwoordigers Technische Jeugdcommissie en Kantinecommissie worden sindsdien nog 

gezocht. 

 

Activiteiten 

In eerste instantie is het concept- statuut Waarden en Normen en het Meldingsformulier conflicten 

en incidenten zowel redactioneel als inhoudelijk aangepast en geactualiseerd. 

Het bestuur heeft vervolgens met het herziene concept ingestemd en d.m.v. een link op de site van 

de s.v. DSO de informatie bekend gesteld. 

 

Door de commissie is bezien of DSO diende te participeren in de antecedentenuitwisseling tussen 

clubs (Register Convenant Spelersrapport) teneinde het binnenhalen van ongewenste spelers te 

voorkomen. 

Aangezien slechts 14 verenigingen heden deelnemen waarvan 10 clubs uit Rotterdam, is op 

voorhand besloten om niet deel te nemen aan dit initiatief doch als commissie in voorkomend geval 

de “screening” uit te (doen) voeren waarbij de privacy van betrokkenen in acht wordt genomen. 

Overigens heeft een dergelijke screening nog niet plaatsgevonden. 

De verdere ontwikkelingen binnen de KNVB en het district op het vlak (van deelname aan) het 

Register worden door de commissie gevolgd. 

 

Vanuit de commissie is contact gezocht met de KNVB omtrent het doen certificeren van de s.v. DSO 

op het gebied van het goed handhaven van de waarden en normen binnen de vereniging. 

De begeleiding en beoogde certificering door de KNVB kan plaatsvinden als onderdeel van het traject 

“Plezier en respect in voetbal”. 

Na toezending van het concept- statuut Waarden en Normen is er een afspraak gemaakt voor een 

bijeenkomst in oktober 2008 van de commissie met een mentor van de KNVB. 

 

De commissie heeft, mede gelet op de eisen voor certificering, een eerste concept- Jaarplan 2008 -

2009 opgesteld. 

Het plan dient te voorzien in het gestructureerd aanpakken en verbeteren van alles dat raakt aan 

waarden en normen binnen de s.v. DSO. 

Na instemming van het bestuur wordt met de uitvoering van de diverse actiepunten aangevangen. 

 

De commissie heeft in het kader van opdoen van ervaring enkele meldingen conflicten en incidenten 

op verzoek van het bestuur bezien en het bestuur na bevind van zaken geadviseerd. Een formeel 

verzoek om advies van het bestuur is nog niet ontvangen. 

Mede op grond van deze zaken heeft de commissie haar werkwijze het concept- statuut Waarden en 

Normen kunnen aanscherpen. 

 



De commissie heeft een document Huisregels opgesteld dat een nadere uitwerking is van het aspect 

“Wij zijn zuinig op onze eigendommen” als onderdeel van de Gedragscode s.v. DSO (bijlage 1 bij het 

concept- statuut Waarden en Normen). 

Met het oog op de verhuizing naar het nieuwe clubhuis lijkt het de commissie een goed moment om 

Huisregels, na instemming van het bestuur, toe te voegen aan het Statuut.  

 

Vooruitblik seizoen 2008-2009 

 

De commissie streeft er naar om zo spoedig mogelijk voltallig te zijn en dus vertegenwoordigers van 

de Technische Jeugdcommissie en de Kantinecommissie te kunnen verwelkomen. 

 

Daarnaast zijn het aanbieden van en het door de Algemene Ledenvergadering doen goedkeuren van 

het concept- Statuut Waarden en Normen en het Jaarplan en het door de KNVB doen certificeren van 

de s.v. DSO op het vlak van de handhaving van waarden en normen primaire actiepunten. 

 

In aanloop naar de verhuizing naar het nieuwe complex in het Bentwoud streeft de commissie er 

naar om de Huisregels zo veel als mogelijk bekend te (doen) stellen binnen alle geledingen van de 

vereniging.  

Ook de overige actiepunten van het Jaarplan zullen zo veel als mogelijk worden uitgevoerd in goede 

samenwerking met de betreffende afdelingen waarbij eenduidige communicatie naar alle 

betrokkenen een hoge prioriteit zal krijgen.  

 

 

John van de Weetering 

Secretaris  

3 oktober 2008  

  

 

 

 

 

  


