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Inleiding 
Op de ALV van 31 oktober 2008 zijn de statuten, jaarplan 2008 en jaarverslag 2007-2008 door de 
leden goedgekeurd. Het werk en de procedures van de CWN zijn daarmee door de leden bekrachtigd. 
De gedrags- en huisregels zijn onderdeel van het Statuut Waarden en Normen en de meldings-
procedure voor incidenten is gereed en beschikbaar op de website. 
 
De commissie bestaat in het verslagjaar uit: 

 Jaap Loer, vertegenwoordiger zaterdagafdeling en voorzitter 

 John van de Weetering, vertegenwoordiger jeugdafdeling en secretaris (tot 1 april 2009)  

 Irene Wiltenburg, vertegenwoordiger van de jeugdafdeling (vanaf mei 2009) 

 Arjanneke Notenboom, vertegenwoordiger zondagafdeling  

 Don Hilekes, vertegenwoordiger bestuur 

 Loek van Doorn, vertegenwoordiger clubscheidsrechters 

 Hans Haveman, adviseur 
 
Vertegenwoordigers van de Technische Jeugdcommissie en Kantinecommissie zijn nog niet 
gevonden. Gezien de kleine bezetting van deze commissies is besloten het voorlopig nog zonder 
afgevaardigden van deze commissies te doen. 
De secretarisfunctie is door het vertrek van de secretaris sinds 1 april vacant en wordt sindsdien ad-
hoc ingevuld. 
 
De CWN heeft afgelopen verenigingsjaar 7 maal vergaderd. De werkzaamheden bestaan uit het 
geven van adviezen op basis van meldingen en verzoeken van het bestuur. Daarnaast is er een door 
de ALV vastgesteld jaarplan dat is uitgevoerd, waaronder de start van een certificeringtraject voor 
waarden en normen door de KNVB.  
  
Er zijn dit jaar 2 adviezen gegeven. Een advies op basis van een melding en een advies op verzoek 
van het bestuur naar aanleiding van een reeks incidenten. In de meeste gevallen worden incidenten 
door de betreffende commissie of het bestuur vanuit hun taken en bevoegdheden afgedaan en 
worden dan veelal niet voorgelegd aan de CWN.  
 
Resultaten uitvoering Jaarplan 2008-2009 
Advies incident D-speler inzake pesten 
1. De commissie heeft het bestuur geadviseerd om betrokkenen te berispen onder de gelijktijdige 

mededeling dat bij een herhaling van soortgelijk gedrag een zwaardere sanctie zal volgen, zoals 
uitsluiting van training of wedstrijden of zelfs royement. 

2. De commissie adviseert het bestuur verder een algemene tekst op de DSO-site te plaatsen over 
pesten binnen DSO. Daarbij kan worden aangegeven dat dit natuurlijk ook geldt voor en na 
trainingen/wedstrijden op weg van of naar DSO. Het bestuur kan de commissie vragen daar een 
tekstvoorstel voor te doen. 

 
Het bestuur heeft deze voorstellen overgenomen en uitgevoerd. 
 
Dit incident vond plaats na de training buiten het DSO-terrein. De CWN heeft een discussie gevoerd 
over het begrip “op en rond de velden” in het Statuut W&N. Geconcludeerd is dat geen aanpassing 
van het Statuut W&N nodig is omdat het Statuut het mogelijk maakt om ook in genoemd geval actie te 
ondernemen. In een volgende aanpassing van het Statuut W&N zal wel ter verduidelijking het begrip 
“voorwaardelijke strafoplegging” worden opgenomen. 
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Advies (vermeend) wangedrag 
Op 26 januari 2009 heeft het bestuur gevraagd om een advies naar aanleiding van een aantal rode 
kaarten en gestaakte wedstrijden, waarvoor het bestuur al zelf maatregelen had genomen. De vraag 
aan de CWN was:  
1. of de afdelingen of het bestuur vooruitlopend op eventuele straffen van de KNVB (voorwaar-

delijke) straffen op kunnen / moeten leggen bij vergelijkbare incidenten in de toekomst. 
2. zo ja welke straffen (soort + hoogte) bij welke incidenten. 
 
De CWN heeft in maart 2009 een advies gegeven om proactief op te treden bij gestaakte wedstrijden 
en maatregelen te nemen, mede op advies van de CWN, vooruitlopend op eventuele te volgen KNVB-
straffen. Bij rode kaarten wordt geadviseerd deze te volgen en de huidige situatie te laten bestaan, 
waarbij eventuele maatregelen ook mogelijk zijn door commissies en bestuur. Het bestuur heeft het 
advies overgenomen, maar om een proactieve aanpassing gevraagd ook voor rode kaarten, zodat 
een nieuwe procedure in het nieuwe seizoen kan worden ingevoerd. 
Begin juli 2009 is een aangepast advies uitgebracht, waarin ook de rode kaarten leiden tot directe 
sancties vanuit de vereniging. 
 
Klachten 
Een paar mensen hebben geklaagd bij commissieleden over het rookgedrag. Deze klachten zijn geen 
aanleiding geweest tot een nader advies aan het bestuur omdat dit valt onder bestaand rookbeleid en 
op de uitvoering steeds beter wordt gelet. 
 
Certificering 
De commissie heeft contact gezocht met de KNVB over certificering van de s.v. DSO op het gebied 
van waarden en normenbeleid en handhaving binnen de vereniging. De begeleiding en beoogde 
certificering door de KNVB vindt plaats als onderdeel van het KNVB-traject “Plezier en respect in 
voetbal”. 
Op 13 november 2008 heeft de CWN overleg gehad met een mentor van de KNVB over de mogelijk-
heden en voorwaarden voor certificering. Het bleek dat DSO op de goede weg is voor wat betreft de 
aanpak van waarden en normen. Op basis daarvan zijn de benodigde stukken voor een verzoek om 
certificering door DSO opgestuurd en op 17 december 2008 door de KNVB ontvangen. 
 
De KNVB heeft op 26 februari 2009 mede naar aanleiding van een aantal incidenten nog een aantal 
vragen gesteld en de certificering op voorhand uitgesteld tot een volgend beoordelingsmoment in mei 
2009. Daarop heeft de CWN een reactie opgesteld en het bestuur geadviseerd deze naar de KNVB te 
zenden. Dat heeft het bestuur op in mei 2009 gedaan. Op 7 juli 2009 is bericht van de KNVB 
ontvangen dat het certificaat voor het waarden-en normenbeleid is behaald en dat DSO het krijgt 
uitgereikt door een bestuurslid van de KNVB District West-2. 
 
Voorlichting 
Er zijn duidelijke huis- en gedragsregels opgesteld als onderdeel van het Statuut Waarden en 
Normen. In het Jaarplan 2008-2009 zijn een aantal activiteiten opgenomen om deze onder de 
aandacht van de leden te brengen en toe te zien op de naleving ervan. 
Een oproep aan een aantal leden om suggesties hiervoor heeft niet tot reacties geleid. 
Er is door de CWN geen voorlichtingsplan opgesteld, zoals in het Jaarplan was voorzien, wel zijn een 
groot aantal activiteiten ondernomen en staat voorlichting op elke agenda van de CWN.  
Hieronder volgt een opsomming van de bereikte resultaten uit het Jaarplan: 

 Voorlichting op de aanvoerdersvergaderingen aan het begin van het seizoen; 

 Voorlichting op de nieuwe ledenbijeenkomst (juni 2009); 

 Aanpassing van het aanmeldingsformulier en de brochure voor nieuwe leden; 

 W&N als een vast onderdeel van de vergaderingen van bestuur en commissies;. 

 Teksten op de beeldschermen in de kantine; 

 Pluim van de week op de website (1 maal); 

 Informatie over de W&N en adviezen/maatregelen op de website. 
 
Nog niet gerealiseerde ideeën en voornemens 

 Prikkelende teksten op de website; 

 Prikkelende teksten op de tafels in de kantine, in de kleedkamers of rond de velden; 

 Proef met reactieformulier voor elftallen (DSO en bezoekers) bij de zaterdag. 
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Vooruitblik seizoen 2009-2010 
De verwachting is dat de sv DSO in de loop van het komende seizoen verhuist naar het nieuwe 
complex in het Bentwoud. De activiteiten in het Jaarplan 2009-2010 zijn er mede op gericht om de 
verhuizing te benutten om de aandacht voor waarden en normen binnen de vereniging extra onder de 
aandacht te brengen. Hierbij zal vooral aandacht worden geschonken aan de gedragsregel “zuinig 
omgaan met spullen”. 
Het proactieve beleid ten aanzien van rode kaarten en gestaakte wedstrijden zal worden versterkt en 
het effect daarvan op het aantal rode kaarten en gestaakte wedstrijden zal daarbij nauwlettend 
worden gevolgd.  
Waardering voor de aanpak de sv DSO door de KNVB in de vorm van certificering is binnen en we 
krijgen het certificaat aan het begin van dit seizoen officieel uitgereikt. Krijgen is één; het is nu taak om 
die waardering te behouden. 
 
 
De Commissie Waarden en Normen 
Augustus 2009 
  
 


