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JAARVERSLAG Commissie Waarden en Normen 

 

Verenigingsjaar 2010-2011 

 

(01-07-2010 t/m 30-06- 2011) 
 

Inleiding 
 
Begin juli kreeg de secretaris het bericht van de KNVB dat de vereniging na twee seizoenen deelname 
aan het ondersteuningstraject Sportiviteit en Respect in aanmerking kwam voor het certificaat met drie 
sterren voor het tot dan gevoerde waarden- en normenbeleid. 
Op 21 augustus, de dag dat ook de jubilarissen werden gehuldigd en de openingswedstrijd van het 
nieuwe complex (Zaterdag 1 tegen Ex Internationals) op de rol stond, werd het certificaat door KNVB 
bestuurslid dhr. van den Berg uitgereikt aan de trotse voorzitters van DSO en de commissie. 
Dit was de aftrap voor een nieuw seizoen voor de leden van de Commissie Waarden en Normen. 
 
De commissie bestaat het verslagjaar uit: 

 Jaap Loer; voorzitter tevens vertegenwoordiger zaterdagafdeling 

 John van de Weetering; secretaris 

 Irene Wiltenburg; vertegenwoordiger jeugdafdeling 

 Ilse huurman; vertegenwoordiger zondag- en dames- en meisjesafdeling 

 Don Hilekes; vertegenwoordiger bestuur 

 Loek van Doorn; vertegenwoordiger scheidsrechters tot 9 mei 2011  

 Peter Klerks; vertegenwoordiger scheidsrechters vanaf 9 mei 2011  

 Tim Jehee; vertegenwoordiger (jeugd-)selectietrainers vanaf 17 januari 2011  

 Hans Haveman; adviseur 
 
Een vertegenwoordiger Kantinecommissie is nog niet bereid gevonden om toe te treden tot de 
commissie. 
 
De commissie heeft het verslagjaar 7 maal vergaderd.  
Daarnaast heeft de commissie gereageerd op meldingen van incidenten vanuit alle afdelingen van de 
vereniging. Op verzoeken van het bestuur werd eveneens gereageerd met voorstellen op diverse 
gebieden. 
Ten slotte werd er inhoud gegeven aan de activiteiten zo als opgenomen in het Jaarplan 2010 – 2011. 
Onderstaand worden de belangrijkste activiteiten beknopt weergegeven. 
Ondanks dat er teveel incidenten zijn geweest, vindt de commissie dat er gelukkig ook in positieve zin 
meer aandacht komt van de leden voor waarden en normen. Langzamerhand wordt voor leden in 
toenemende mate duidelijk dat incidenten bij DSO niet getolereerd worden. 
 
 
Behandelde incidenten per afdeling 
 
Vanuit de Jeugdafdeling werden de meeste incidenten gemeld. Het betrof 12 meldingen van 
incidenten bij teams uit de A-/B-/C- en D- klasse. 
De lopende zaak omtrent een keeper uit de B-klasse die zeer ernstig beenletsel had opgelopen, wordt 
na een langdurige correspondentie uiteindelijk afgesloten met het noemen van de dader en het 
schriftelijk aanbieden van excuses. Er is waardering van ouders en speler voor de wijze waarop DSO 
deze zaak heeft begeleid. 
 
Een zaak waarbij ouders met elkaar bijna op de vuist gingen heeft veel aandacht van de commissie 
gevraagd. Na gesprekken met alle betrokkenen is uiteindelijk betrokkene met zijn zoon bij DSO 
vertrokken. Dit echter niet nadat hij een brief over vermeende discriminatie naar het bureau 
Discriminatiezaken had gezonden. Op het verweer van de commissie is met instemming gereageerd 
door het bureau. Van discriminatie was absoluut geen sprake. 
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Een lopende zaak vanuit het vorige verslagjaar wordt afgesloten met het bericht dat degene die een 
speler uit de C-klasse ernstig had mishandeld, door het bestuur van zijn vereniging voor zes maanden 
is geschorst. 
 
Een vechtpartij tussen een aankomend lid en lid van de A-klasse is voor de commissie aanleiding om 
betrokkenen de beëindiging van het lidmaatschap aan te zeggen indien er herhaling volgt. Het gedrag 
van een andere speler uit de A-selectie was aanleiding voor een brief aan betrokkene met de 
aanzegging van uitzetting uit de selectie bij herhaling van ongewenst gedrag. 
 
De zaak waarbij sprake was van vermeende diefstal door drie spelers uit de C-klasse is aanleiding 
voor de commissie om te bezien wie op welk moment overgaat tot het opleggen van de betreffende 
schorsingen en taakstraffen. Ook het al dan niet informeren van een vereniging bij overschrijving in 
reactie op de opgelegde straffen, is onderwerp van overleg waarbij wordt besloten (nog) niet tot 
informatie overdracht over te gaan tenzij het royement betreft. 
 
Een ernstige zaak betrof de vermeende diefstal waarbij een aantal spelers van de A-selectie 
betrokken waren. Een betrokkene is voor drie maanden geschorst en de overige betrokkenen is een 
taakstraf opgelegd die loopt tot 1 november 2011 voor het zitten aan andermans spullen. 
 
Eveneens een ernstige zaak betrof het slaan en schoppen van een assistent-scheidsrechter door een 
trainer van een C-klasseteam. De betreffende wedstrijd was voor de KNVB ook aanleiding om het 
bestuur op te roepen tot bestuurlijk overleg met het oog op de returnwedstrijd. De trainer heeft van de 
KNVB een functie ontzegging voor de duur van zes maanden gekregen. 
 
De overige zaken, betrekking hebbend op de jeugdafdeling, gingen voornamelijk over het niet-spelen, 
het uit de competitie nemen en de daaruit voortvloeiende te incasseren teamboetes. 
 
Vanuit de Zaterdagafdeling werden 6 meldingen gedaan betreffende incidenten. 
Een melding betrof het slechts met een gele kaart bestrafte spugen van een selectiespeler naar een 
tegenstander. Door miscommunicatie is deze zaak intern niet goed behandeld. Betrokkene komt weg 
met slechts één wedstrijd schorsing daar waar, mede gelet op de voorbeeldfunctie van de dader t.o.v. 
de bij het incident aanwezige jeugdselectiespelers, er alle reden was om hem vanuit de vereniging 
zwaarder te straffen. 
 
Het laten meespelen van een ongerechtigde speler is voor de KNVB aanleiding om de aanvoerder 
drie maanden functie ontzegging aan te zeggen. Het team krijgt drie strafpunten en een boete die 
door DSO op de spelers wordt verhaald als gevolg van het beleid hieromtrent. De zaak is tevens 
aanleiding voor de commissie om een melding op de site te plaatsen over het alleen spelen met 
geldige spelerspassen door speelgerechtigde spelers. 
 
De secretaris van de commissie maakt melding van het gedurende anderhalf seizoen misbruiken van 
andermans spelerspassen bij een team. De aanvoerder van het team wordt door de voorzitter van de 
commissie aangesproken op zijn gedrag en er worden met spoed drie spelers aan het team 
toegevoegd om verdere misstanden te voorkomen. 
 
De melding van een trainer over ernstig verbaal geweld richting de leiding van het selectieteam is 
aanleiding voor de commissie om op verzoek van het bestuur de toelating van (oud-) leden en de 
opstelling van een zwarte lijst nader te bezien. Betrokkene kan niet worden bestraft omdat hij na het 
incident per direct heeft opgezegd. 
 
De overige meldingen werden intern of met een schikking van de KNVB afgedaan. 
 
Vanuit de Zondagafdeling werden twee meldingen in behandeling genomen. 
Het betrof het niet-spelen door de zondag-2. Aangezien de reden lag in het niet voldoende 
voorhanden zijn van spelerspassen, is de teamboete niet verhaald. 
Een incident tijdens een thuiswedstrijd van een ander team was aanleiding voor de KNVB om het 
bestuur tot bestuurlijk overleg op te roepen met het oog op de return. Overigens is (de leiding van) het 
team vervolgens vrijgesproken van de aanklacht. 
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Vanuit de Dames-/Meisjesafdeling kwam een melding betreffende het trappen van tegenstandster 
zonder dat er formeel door de scheidsrechter op was gereageerd met een rode kaart etc. 
Door miscommunicatie kreeg betrokkene slechts één wedstrijd schorsing vanuit de vereniging 
opgelegd. 
De teamboete voor het niet-spelen van het dameselftal is gelet op omstandigheden niet verhaald op 
de leiding/speelsters. 
 
Overzicht van gegeven kaarten (bron: Sportlink/Tuchtzaken dd 1 augustus 2011) 
 

Gele kaarten Selecties Overige teams totaal 

Sen zaterdag 108 (za-1 en 2) 35 143 

Sen zondag 26   (zo-1) 3 29 

Jeugdafdeling 106  (A1/2,B1/2,C1/2,D1) 18 124 

Totalen 240 56 296 

 
Bovenstaand overzicht heeft betrekking op 96 teams. 
Er zijn 41 directe rode kaarten gegeven.  
Naast de aangegeven kaarten zijn er 5 wedstrijden gestaakt waarvan 2 zonder schuld van DSO. 
Er is 7 maal door een bezoekend team niet gespeeld. 
Als thuisspelend team is er 2 maal niet gespeeld. 
 
Behandelde verzoeken van het bestuur en overige activiteiten (in globaal chronologische 
volgorde) 
 
Na een langdurige procedure zijn er augustus (aandacht trekkende) verzoeken in standaardjes op de 
tafels in de kantine gezet. Dit in het kader van de voorlichting en handhaving gedragsregels. Helaas 
vonden bezoekers het nodig om de kaartjes te bewerken en na enkele maanden zijn de standaardjes 
zonder enig overleg verwijderd. Aandacht voor de vigerende normen blijkt op deze wijze (nog) niet 
effectief. Alternatieven worden overwogen. 
 
Bij aanvang seizoen wordt een Overzicht lopende schorsingen daags voor iedere speelronde 
verspreid teneinde kader er op te wijzen welke spelers een speelverbod dat weekeinde hebben en 
welke functie ontzeggingen actueel zijn. Doelstelling is om misverstanden rond speelgerechtigheid te 
voorkomen en daardoor het aantal tuchtzaken en boetes te beperken. 
 
Tevens bij aanvang seizoen wordt er een proef gestart met het op zaterdag uitreiken van 
reactieformulieren met 11 huisregels en een plattegrond van het complex. Via het formulier wordt de 
mening gevraagd omtrent bereikbaarheid, ontvangst, kleedkamers, velden etc. Op basis van een 
evaluatie in januari, waarbij wordt vastgesteld dat er onvoldoende respons is gegeven, wordt besloten 
om te stoppen met het verstrekken van het formulier.  
 
De inning teamboetes krijgt in toenemende mate inhoud. Het betreft de effectuering van een door de 
ALV goedgekeurd bestuursbesluit van oktober 2007 dat boetes opgelegd aan teams worden verhaald 
op de betrokken spelers en begeleiding. Gedurende het seizoen zijn diverse teams, waarvan de 
wedstrijd was gestaakt of waarbij er sprake was van niet het spelen, onder toepassing van de regeling 
gebracht en zijn de boetes verhaald. 
 
Naar aanleiding van een vraag tijdens de ALV van oktober 2010 en in het kader van het uitvoeren van 
de hoofdactiviteiten van de commissie namelijk voorlichting, wordt er begonnen met het opstellen van 
hand-outs voor ouders, vrijwilligers en spelers. Het is het voornemen om bij aanvang van het seizoen 
2011-2012 tot aanbieding van de hand-outs aan de doelgroepen te komen. 
 
Twee leden van de commissie namen op 3 november deel aan de KNVB bijeenkomst voor 
gecertificeerde verenigingen over de herbeoordeling i.h.k.v. het traject Sportiviteit en Respect.  
Er is besloten om m.i.v. het seizoen 2010 – 2011 te gaan werken met het certificaat als bewijs van 
deelname en daarnaast tot landelijke invoering hiervan. Gelet op de afwijkende omvang en structuur 
van de diverse verenigingen is besloten geen sterren meer te verstrekken op de bewijzen van 
deelname. Er zullen naast het certificeringtraject door de KNVB kadertrajecten Sportiviteit en Respect 
worden gehouden. Dit traject vergt minder tijd en is laagdrempelig. Het richt zich op leiders en trainers 
en tijdens twee avonden wordt getracht tot een bewustwordingsproces te komen. Dit traject vervangt 
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niet het certificeringtraject doch is aanvullend bedoeld. DSO zal medio 2012 worden herbeoordeeld 
indien de vereniging haar certificaat wil behouden. 
 
In november wordt door de commissie tot plaatsing van twee mededelingen op de site overgegaan. 
Het betrof een mededeling over “Ouders moeten het goede voorbeeld geven” n.a.v. ouders die zich 
misdroegen tijdens een uitwedstrijd van een jeugdteam als opstaand aangegeven. 
De andere mededeling was: “Laat nooit spelers meedoen die geen lid zijn of geen geldige pas 
hebben”. Aanleiding was de ongerechtigde deelname bij een zaterdagteam. 
Deze activiteiten passen binnen de hoofdactiviteiten van de commissie en zullen worden opgevoerd 
als daar aanleiding voor is. 
 
Naar aanleiding van verbaal geweld ten opzichte van een selectietrainer bij de zaterdagafdeling en het 
vertrek van een selectietrainer bij de jeugdafdeling wordt de commissie door het bestuur verzocht om 
te komen tot het opstellen van een regeling Voorwaarden lidmaatschap (incl. zwarte lijst) voor oud-
leden die opnieuw lid willen worden. Aan de regeling is vervolgens nog een Uitvoeringsreglement 
toegevoegd teneinde de privacy van oud-leden, die met een incident vertrekken en als gevolg daarvan 
worden geregistreerd in Sportlink en waarvan een dossier wordt opgelegd, te waarborgen. De 
vaststelling van de regelingen door het bestuur wordt begin seizoen 2011-2012 verwacht.  
 
De bredere invoering van het schikkingsvoorstel van de KNVB is voor de commissie aanleiding om 
begin april haar rol en procedures opnieuw te bezien. Ook de sterk verschillende afdoening van 
incidenten op de overigens gewenste niveaus is reden om te komen tot het opstellen van een nieuwe 
beschrijving van de Rol Commissie Waarden en Normen en het omgaan met incidenten waarbij er 
onderscheid wordt gemaakt tussen afdoening tuchtzaken, waarbij de KNVB- procedures worden 
gevolgd, en afdoening overige tuchtzaken waarbij verenigingsstraffen kunnen worden opgelegd op 
diverse niveaus. De beschrijving wordt begin seizoen 2011-2012 ter vaststelling aan het bestuur 
voorgelegd. 
 
In lijn met de vaste activiteiten als opgenomen in het Jaarplan van de commissie zijn 
belanghebbenden in april op de hoogte gebracht van het houden van een exitgesprek bij vertrek van 
meer dan vier leden uit één elftal en het houden van een antecedentenonderzoek bij de komst van 
meer dan vier leden van een club voor één elftal. De resultaten (exit bij za-2 en komst bij de 
zondagafdeling) worden begin het volgend seizoen verwacht. 
 
Zowel in maart (voor de zaterdagafdeling) als in juni (voor nieuwe jeugdleden en hun ouders) is er in 
het kader van de hoofdactiviteit uit het Jaarplan voorlichting gegeven over de vigerende gedragsregels 
als opgenomen in het Statuut Waarden en Normen en de daarvan afgeleide documenten. Ook 
tussentijds zijn ouders van een team gewezen op de gedragsregels; dit naar aanleiding van een 
vechtpartij bij een uitwedstrijd. 
 
Vanaf de maand mei is de zogenaamde Pluim van de maand vanuit de commissie op de site gezet. 
Het betreft een nieuwe activiteit uit het Jaarplan waarbij een vanuit de vereniging aangegeven 
positieve ervaring c.q. initiatief, waar anderen van kunnen leren, onder de aandacht van de leden 
wordt gebracht. 
 
Begin juni is er, net als het voorgaande seizoen, door de commissie een bijdrage aan de 
Presentatiegids 2011-2012 geleverd. Hierbij is het oogmerk om ook via deze weg aandacht te vragen 
voor de wijze waarop men bij de s.v. DSO met elkaar, met bezoekers en met de spullen dient om te 
gaan onder het motto: “Het was weer fijn langs de lijn bij s.v. DSO”. 
 
Vooruitblik seizoen 2011 - 2012  
 
In het seizoen 2011 – 2012 zullen leden actief op de hoogte worden gebracht van de werkwijze die de 
afgelopen jaren is ontwikkeld. Doel is om samen met de leden actief te streven naar gedrag dat hoort 
bij DSO. Daarnaast zal het voor leden duidelijk zijn welke sancties er staan op niet gewenst gedrag. 
  
 
 
John van de Weetering 
secretaris 



 Blad 5 van 5 

 

 
 
 
   
 
 
 
  
 


