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Commissie Waarden en Normen 
 

Jaarverslag 2012 - 2013 
 

(01-07-2012 t/m 30-06-2013) 

 
Inleiding 
 
De commissie Waarden en Normen, een adviesorgaan van het bestuur, heeft andermaal een seizoen 
achter de rug met zaken die al dan niet op verzoek van het bestuur werden onderzocht en 
afgehandeld. In vergelijking met het seizoen 2011 – 2012 is het aantal KNVB strafzaken voor het 
tweede achtereenvolgende seizoen opnieuw minder, wat op zichzelf een bemoedigende ontwikkeling 
is! Dit kan als een begin van een cultuuromslag worden gezien waarbij de 1600 leden er in 
toenemende mate blijk van geven kennis te hebben genomen van de vigerende waarden en normen 
(gedragsregels) binnen de s.v. DSO. In tegenstelling tot afgelopen seizoen zijn er geen 
lidmaatschappen door het bestuur beëindigd. 
Tevens werd er inhoud gegeven aan de activiteiten als opgenomen in het Jaarplan 2012-2013. 
In het voorliggende verslag worden de belangrijkste zaken en aantallen (beknopt) weergegeven. 
  
De commissie bestond het verslagjaar, waarin zes maal werd vergaderd, uit: 

 Jaap Loer; voorzitter tevens vertegenwoordiger zaterdagafdeling 

 John van de Weetering; secretaris 

 Irene Wiltenburg; vertegenwoordiger jeugdafdeling tot 11 oktober 2012 

 Robert Zijlstra; vertegenwoordiger jeugdafdeling vanaf 15 oktober 2012 

 Marco Warmelink; vertegenwoordiger zondag- en dames- en meisjesafdeling 

 Don Hilekes; vertegenwoordiger bestuur tot 30 oktober 2012; adviseur vanaf 3 april 2013  

 Jeannette Smit; vertegenwoordiger bestuur vanaf 30 oktober 2012 

 Peter Klerks; vertegenwoordiger scheidsrechters  

 Etienne Kleinis; vertegenwoordiger (jeugd-)selectietrainers vanaf 22 mei 2013  

 Hans Heijdt; vertegenwoordiger kantinepersoneel vanaf 15 oktober 2012 
 
Behandelde incidenten en overige zaken per afdeling 
 
Jeugdafdeling 
De wedstrijd van de A4 tegen Alphen A3 wordt gestaakt door schuld wegens wanordelijkheden 
veroorzaakt door de spelers van A4 en gesanctioneerd met een boete van € 100,--. Het optreden van 
een oud-speler van het team is nog onderwerp van nader onderzoek; op voorhand wordt betrokkene 
niet meer toegelaten als lid. 
 
De melding c.q. klacht van een moeder n.a.v. de in haar ogen te trage reactie op haar hulpvraag wordt 
door de CW&N onderzocht. De zoon heeft een rubber deeltje van het kunstgrasveld in zijn oog 
gekregen en hulp van de EHBO of een vrijwilliger zou te laat aangeboden zijn waarop mevrouw 
geëmotioneerd raakt en excuses eist. Het onderzoek wijst uit dat er ter zake wél adequaat is 
gehandeld door de vrijwilligers bij afwezigheid van de EHBO’ers die, gelet op het beperkte programma 
van die dag, niet opgeroepen waren. Met een mail van de CW&N wordt de zaak naar genoegen van 
de betrokken partijen afgedaan. 
 
De CW&N verneemt begin december dat er binnen de jeugdcommissie het initiatief is genomen om, 
binnen de statutaire mogelijkheden, tot de instelling van een disciplinair comité te komen. Het comité 
wordt op voorhand gezien als een aanvulling op de CW&N en wordt niet voor begin 2014 ingevoerd bij 
de Jeugdafdeling. Bij gebleken nut en noodzaak zal er in beginsel ook voor de overige afdelingen een 
comité worden geïnstalleerd dan wel het bestaande comité worden uitgebreid. De vaststelling van een 
tuchtreglement bij DSO is overigens voorbehouden aan de ALV. 
 
Tijdens de wedstrijd A4 tegen ESTO A2 breekt een speler van ESTO zijn kuitbeen a.g.v. een tackle 
van achteren. Het verzoek van de speler aan de CW&N gericht, wordt niet zorgvuldig behandeld en 
resulteert in het verzoek aan de behandelaar binnen de jeugdcommissie om in het vervolg 
zorgvuldiger en naar waarheid te rapporteren c.q. te berichten. 
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De vernieling van tegels in de doucheruimte door spelers van de C2 wordt in eerste instantie 
behandeld binnen de jeugdcommissie met een schorsing en vordering van de kosten van reparatie. 
Tevens zal de hoofdader eerst bij verder wangedrag worden geroyeerd daar waar de commissie het 
bestuur adviseerde om per direct te royeren en het incident geanonimiseerd op de site te plaatsen. 
Aan het herhaald verzoek van de CW&N tot plaatsing op de site wordt helaas geen gevolg gegeven. 
 
De wedstrijd Moerkapelle E1 tegen de E6 wordt als formeel gestaakt gerapporteerd en resulteert in 
een boete voor DSO van € 50,-- wegens wanordelijkheden veroorzaakt door het bezoekend team. 
De achterliggende reden was naar de mening van de leiding E6 het dusdanig ondeskundig leiden van 
de wedstrijd door de verenigingsscheidsrechter dat de leiding van de E6 het niet verantwoord vond 
om de wedstrijd verder doorgang te laten vinden en daarmee escalatie te voorkomen. De op verzoek 
van de CW&N aan de voorzitter jeugdcommissie van Moerkapelle verzochte verklaring omtrent het 
incident levert het beeld op dat de leiding van de E6 en ouders zich onvoldoende terughoudend 
hebben opgesteld en daarmee feitelijk de staking van de wedstrijd hebben veroorzaakt. 
Een gestaakte wedstrijd op dit niveau is een ongekend fenomeen voor de CW&N en wordt ernstig 
betreurd. 
 
Tijdens de wedstrijd C2 tegen CKC C1 wordt er door de leiding willens en wetens een niet-
gerechtigde speler opgesteld hetgeen resulteert in een boete van € 100,--. De CW&N verzoekt 
nadrukkelijk om de verantwoordelijke aan de commissie bekend te stellen in verband met 
dossiervorming en constateert en passant dat de boete niet verhaald wordt op de verantwoordelijke 
trainer omdat de tekst aangaande het verhalen van teamboetes niet exact voorziet in de 
verhaalmogelijkheid in deze kwestie. De tekst is inmiddels aangepast op de site.  
 
Zaterdagafdeling 
Tijdens de wedstrijd FC ’s Gravenzande 9 tegen DSO 10 heeft een ongerechtigde speler meegedaan. 
De sanctie van de KNVB is 3 punten in mindering en een boete van € 125,--. De voorzitter CW&N 
geeft in een gesprek met betrokkenen aan dat de aanvoerder voor zes maanden het aanvoerderschap 
wordt ontzegd. Als oplossing voor onderbezetting van het/een team is één van de mogelijkheden om 
uit te zien naar spelers van de zondagafdeling. Deze mogelijkheid dient echter eerst in het nieuwe 
beleidsplan van de s.v. DSO te worden gerealiseerd; zijdens de KNVB zijn er geen bezwaren op dit 
punt.  
 
Tijdens de rust van een wedstrijd van de DSO 17 op 9 maart jl. geeft Loek van Doorn aan dat een 
hem onbekende speler meespeelt. Uit onderzoek blijkt dat betrokkene geen lid is van de s.v. DSO. Hij 
heeft in het verleden ook meegetraind met de zaterdag 9 en was in de veronderstelling dat hij spelend 
lid was van DSO zonder dat er overigens een pas van hem beschikbaar was. Betrokkene heeft zich 
vervolgens nimmer formeel aangemeld en kan als een klassieke “illegaal” worden getypeerd. De 
leiding van de zaterdag 17 is indringend aangesproken door de CW&N op het mee laten spelen van 
een ongerechtigde speler. Verdere sancties zijn, na overleg met de voorzitter van de 
zaterdagcommissie, niet opgelegd. 
 
Na twee maal niet opkomen als bezoekend team is DSO 9 op verzoek van de voorzitter van de 
zaterdagcommissie met ingang van 8 april jl. uit de competitie genomen op grond van structurele 
onderbezetting waarbij het mee laten spelen van spelers uit andere teams niet meer mogelijk bleek. 
De incassering van de boetes van totaal bijna € 195,-- op de verantwoordelijk spelers is nog niet 
afgerond. 
 
De aanvoerder en een medespeler van DSO 11 worden vanuit de CW&N aangesproken op het 
drinken van bier in de entree van het clubgebouw waarbij er een nog deels volle krat in een koeltas 
tussen hen in stond. Dit ondanks het credo op de homepage: “Wij roken en drinken waar het mag en 
met mate”. De aanvoerder krijgt de waarschuwing dat een volgende keer de krat met inhoud namens 
het bestuur zal worden gevorderd. 
 
Zondagafdeling 
Het enige incident bij de zondagafdeling betreft de wedstrijd FC Zoetermeer 4 tegen DSO 1 die 
gestaakt wordt wegens wanordelijkheden door het bezoekende team. De sanctie is één punt in 
mindering en een boete van € 50,--. De gestaakte wedstrijd is aanleiding voor de KNVB om de 
besturen op te roepen om zo spoedig mogelijk tot bestuurlijk overleg te komen mede gelet op de 
returnwedstrijd. Daarnaast wordt vanuit de CW&N aan de voorzitter voorgesteld om de gang van 
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zaken tijdens c.q. na problematisch verlopen onderlinge wedstrijden binnen Zoetermeer, te agenderen 
voor het periodieke voorzittersoverleg. Een uitkomst is nog niet bekend gesteld aan de commissie.  
 
Dames-/Meisjesafdeling 
Het enige incident bij de afdeling betreft een intern conflict bij de MD1 tussen enerzijds de leiding en 
anderzijds speelsters en hun ouders c.q. verzorgers. Op basis van diverse meldingen per brief en het 
Meldingsformulier conflicten en incidenten wordt een onderzoek gestart. Dit leidt uiteindelijk tot de 
functie ontzegging aan de trainer door het bestuur. Het is te betreuren dat n.a.v. de onenigheid drie 
meisjes overschrijving hebben verzocht naar s.v. DWO en dit nadien niet meer hebben ingetrokken. 
 
Overzicht excessen, gestaakte wedstrijden, gele- en rode kaarten en niet opkomen 
(bron: Sportlink/Tuchtzaken dd 1 augustus 2013; tussen haakjes de aantallen van het seizoen 
2011 - 2012) 
Onderstaande cijfers hebben betrekking op 97 (96) teams en circa 1300 spelende leden. 
 
Excessen en gestaakte wedstrijden. In het achter ons liggende verenigingsjaar is er voor zover 
bekend  geen (1) gebruik gemaakt van het speciale meldpunt excessen. Er zijn geen (0) teams 
definitief uit de competitie genomen door de KNVB en er zijn geen (1) teams een voorwaardelijke straf 
opgelegd.  
 
Er zijn 4 (5) wedstrijden van een team gestaakt. In alle gevallen is het DSO-team daarbij als schuldige 
aangewezen, waarmee de doelstelling voor dit seizoen (0) niet gehaald is. Het betrof in tegenstelling 
tot het seizoen 2011 - 2012 geen (2) selectieteams. 
 
Gele kaarten. 
In totaal zijn er 291 (293) gele kaarten uitgedeeld aan uitsluitend spelers, waarbij in 18 (15) gevallen 
sprake was van 2x geel in één wedstrijd. De doelstelling van maximaal 250 is opnieuw ruim 
overschreden. 
 

Verdeling naar afdeling Selecties Overige teams Totaal 

Senioren zaterdag 68    (za-1 en 2)  (90) 86 (62) 154  (152) 

Senioren zondag   2 (3)  2 (3) 

Jeugdafdeling 113  (A1/2,B1/2,C1/2,D1/2)  (120) 22 (18) 135 (138) 

Dames- & meisjes - - - - - - 

Totalen 181  (210) 110 (83) 291 (293) 

 
Rode kaarten en functieontzegging. Er zijn 21 (39) directe rode kaarten gegeven waarvan 2 (4) 
hebben geleid tot vrijspraak na onderzoek. Van de  19 (35) rode kaarten betroffen er 14 (26) fysiek of 
verbaal geweld tegen tegenstanders of scheidsrechters. Het betreft hier een verheugende teruggang 
in aantal maar zorgwekkend blijft het aantal n.a.v. geweld. 
De doelstelling voor afgelopen seizoen (0 rode kaarten) is niet gerealiseerd. 
 
De KNVB heeft géén (tijdelijke) functieontzegging (3) opgelegd aan leden van de technische staf en/of 
de begeleiding/aanvoerders; één aanvoerder van een zaterdagteam is vanuit DSO voor een half jaar 
zijn functie ontzegd i.v.m. het laten deelnemen van een ongerechtigde speler. Een trainer van een 
meisjesteam is zijn functie ontzegd.  
 

Verdeling naar afdeling Selecties Overige teams Totaal 

Senioren zaterdag 5   (za-1 en 2)  (8) 3  (5) 8  (13) 

Senioren zondag   1  (1) 1  (1) 

Jeugd  9 (A1/2,B1/2,C1/2,D1/2)  (13) 3 (8) 12  (21) 

Dames- & meisjes - - - - - - 

Totalen 14  (21) 7  (14) 21  (35) 

  
 
Niet opkomen voor wedstrijden. In het afgelopen seizoen is het 4 maal (8) voorgekomen dat een 
DSO-team niet kwam opdagen voor een wedstrijd. In alle gevallen lag de schuld daarvan bij niet-
selectieteams. Deze teruggang met 50% is verheugend!  
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Behandelde verzoeken van het bestuur en overige activiteiten 
 
Misbruik invalidenparkeerplaatsen De constatering door de secretaris CW&N van misbruik van een 
invalidenparkeerplaats augustus voorgaand jaar is aanleiding voor de commissie om het bestuur 
hiervoor aandacht te vragen. Na misbruik door selectiespelers in later stadium wordt de commissie 
aangegeven dat het bestuur betrokkenen zal beboeten in combinatie met een schorsing opgelegd 
door de trainer/coach. Deze aanpak zou tevens op de site worden gepubliceerd. Nadien blijkt dat het 
misbruik eerst nader gedefinieerd dient te worden. De definiëring is nog niet afgerond. 
 
Spelen met een ongeldige (verlopen) spelerspas Naar aanleiding van het veelvuldig laten spelen van 
spelers die niet beschikken over een geldige spelerspas, besluit het bestuur op dringend verzoek van 
de ledenadministrateur en de scheidsrechtercoördinator tot plaatsing van een mededeling op de site. 
Met een besluit van 10 september krijgen de verenigingsscheidsrechters en de leden van de CW&N 
toestemming om verlopen passen per direct in te nemen. In de loop van het seizoen neemt het gevoel 
van urgentie bij de betrokken kaderleden allengs toe en worden spelers die te laat een pasfoto 
inleveren, uitgesloten van deelname aan wedstrijden tot ontvangst van de vervangende pas. 
 
Presentatiegids Tot haar grote teleurstelling en te laat constateert de commissie dat het aan de 
aandacht van het bestuur is ontsnapt om de inmiddels gebruikelijk bijdrage van de (voorzitter van) de 
CW&N in de presentatiegids seizoen 2012-2013 op te nemen. Voor de volgende gids is tijdig 
aandacht verzocht vanuit de commissie. 
 
Verklaring omtrent gedrag (VOG) Het voornemen om voor bepaalde groepen van vrijwilligers een 
VOG aan te doen vragen, krijgt gedurende het seizoen toenemend inhoud. In april is besloten dat een 
commissie onder leiding van Robert Zijlstra de invoering nader zal coördineren. Het betreft ingevolge  
een besluit van het bestuur van 22 april jl. in eerste instantie vrijwilligers die minderjarigen begeleiden, 
het kantinepersoneel, het bestuur van de s.v. DSO en het bestuur van de Businessclub. Vrijwilligers 
die niet meewerken aan de aanvraag zullen worden verzocht om hun functie ter beschikking te stellen. 
Het bestuur verzoekt tevens om stappen te nemen op het vlak van begeleiding van jonge kinderen die 
zonder ouders/verzorgers op het complex verblijven. Een eerste stap is dat jonge kinderen die bij de 
entree van het complex worden “gedumpt” worden gemeld bij de secretaris CW&N die vervolgens de 
ouders c.q. verzorgers hieromtrent benadert. 
 
Actieplan “Tegen geweld, voor Sportiviteit Naar aanleiding van het tragische overlijden van assistent 
scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen brengt de KNVB een set aan nieuwe maatregelen onder de 
aandacht met als doel het tegengaan van geweld en bevorderen van sportiviteit op en rond de velden. 
Vanuit de CW&N zullen de diverse actiepunten, waar onder het zichtbaar plaatsen van de gedrags- en 
huisregels in het clubhuis en de invoering van het spelregelbewijs voor jeugdspelers, worden bewaakt. 
 
Regeling “Lid worden bij sv DSO”.Het gedrag van een selectiespeler was directe aanleiding om tot de 
opstelling van een regeling te komen over oud leden die opnieuw lid willen worden. De regeling is op 
30 augustus 2011 door het bestuur vastgesteld met terugwerkende kracht naar 1 augustus 2011. Het 
Uitvoeringsreglement is nog niet volledig uitgewerkt en moet nog vastgesteld worden. Desondanks is 
inmiddels een oud speler mede op basis van deze regeling het hernieuwde lidmaatschap door het 
bestuur ontzegd.  
 
Pluim van de maand. Tijdens het seizoen zijn er vijf pluimen op initiatief van de commissie op de 
website gezet. Het betreft een activiteit uit het Jaarplan waarbij een vanuit de vereniging aangegeven 
positieve ervaring c.q. initiatief, waar anderen van kunnen leren, dan wel een opvallend goede 
vrijwilliger onder de aandacht van de leden wordt gebracht. Er wordt gewerkt aan een variant die 
voorziet in de uitreiking van een materiële blijk van waardering. 
 
Voorlichting. Zowel in augustus 2012 (na de contractensessies jeugdselectietrainers) als in juni 2013 
(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 en enkele vrijwilligers 
gewezen op de gedragsregels; dit naar aanleiding van incidenten met name rondom wedstrijden. 
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Vooruitblik seizoen 2013 - 2014  
  
Tijdens het seizoen 2013 – 2014 zal er vanuit de commissie, in goed overleg met het bestuur, de 
commissies en overige belanghebbenden, meer dan voorheen (bij voorkeur pro actief) worden 
opgetreden tegen misstanden op een rond de velden. Doel is en blijft om samen met de leden en hun 
aanhang actief te streven naar gedrag dat hoort bij de s.v. DSO. Leden die zich niet gedragen naar de 
regels als gesteld door de KNVB én de (ALV van) de s.v. DSO zullen daarop indringend worden 
aangesproken en indien noodzakelijk worden bestraft. Uit preventieve overwegingen zal er in 
toenemende mate (geanonimiseerd) op de site worden bericht omtrent onverhoopte misstanden. 
  
Als uit het voorgaande blijkt, zijn de (ambitieuze) doelstellingen op het gebied van gestaakte 
wedstrijden door schuld van DSO (0) en het aantal rode kaarten voor verbaal en fysiek geweld (0) het 
afgelopen seizoen wederom niet gehaald. Gelet op de ernst van deze zaken wordt ook het seizoen 
2013 -2014 ingezet op dezelfde doelstellingen. De doelstelling t.a.v. het niet-opkomen van teams is 
eveneens ambitieus namelijk slechts twee maal. Het gaat niet om het cijfermatig realiseren van deze 
doelstellingen maar om de gedachte daarachter: Respect voor tegenstanders en scheidsrechters!  
 
John van de Weetering 
Secretaris CW&N 

 


