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1 Inleiding  

Voetbalvereniging DWP (hierna DWP) heeft in de afgelopen periode deelgenomen aan de 
‘Veiligheidsanalyse’ van Halt en KNVB.  
De aanleiding voor dit project was gelegen in een incident, dat zich afspeelde op een onderwijslocatie te 
Heerenveen, waarbij twee B-junioren van respectievelijk DWP en vv Nieuweschoot met elkaar op de vuist 
zijn gegaan n.a.v. een recent gespeelde wedstrijd. In een nabespreking van dit voorval hebben de besturen 
van beide genoemde voetbalverenigingen aangegeven aan de KNVB, dat men graag gebruik wilde maken 
van de mogelijkheden van het actieplan “naar een veiliger Sportklimaat”. 
 
De veiligheidsanalyse omvat verschillende uitvoeringsactiviteiten, waarbij de verschillende geledingen 
binnen de sportvereniging en daar buiten betrokken worden. Dit leidt tot een dialoog binnen de vereniging 
en bewustwording over veiligheid. Het project wordt afgerond met analyse en advies, met concrete 
aanbevelingen voor mogelijke vervolgstappen.  
Het project maakt onderdeel uit van het actieplan “Naar een veiliger sportklimaat”. Het actieplan is opgezet 
om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken.  

 
Bij DWP is een veiligheidsanalyse binnen de vereniging uitgevoerd. Hierbij is het thema veiligheid 
geanalyseerd vanuit vier invalshoeken, te weten visie en beleid, de sociale veiligheid, het omgaan met 
grensoverschrijdend gedrag/incidenten en de fysieke en ruimtelijke veiligheid. 
 
Instrumenten die hierbij zijn gebruikt:  
• De checklist. 
• Het uitvoeren van een schouw door het bijwonen van een (deel van een) wedstrijddag. 
• Gesprekken met de projectgroep leden namens DWP op basis van de checklist.  
• Digitale vragenlijsten voor jeugdspelers, seniorenspelers, trainers/coaches, vrijwilligers en ouders. 
• Een bijeenkomst met vrijwilligers (trainers, coaches, kantinepersoneel, arbitrage) in de vorm van een 

Socratisch gesprek.  
• Een bijeenkomst met een delegatie van de ouders in de vorm van een Socratisch gesprek.  
• Een bijeenkomst met een aantal delegaties van jeugdvoetballers (categorieën F tot en met A) in de 

vorm van een Socratisch gesprek 
• Een bijeenkomst met senior voetballers in de vorm van een Socratisch gesprek.  
• Een oriënterend en onderzoekend gesprek met mogelijk relevante externe partners. 
 
Leeswijzer  
In dit rapport treft u het resultaat aan van de veiligheidsanalyse. De bevindingen van de veiligheidsanalyse 
en het veiligheidsplan worden in hoofdstuk 2 beschreven. Vervolgens komen in hoofdstuk 3 de uitkomsten 
en opbrengsten van de dialoogbijeenkomsten met trainers en coaches, vrijwilligers, ouders en senior- en 
jeugdspelers aan bod. Ten slotte worden in hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd 
waarmee de veiligheid binnen de vereniging kan worden bevorderd. In de bijlagen worden de 
verslagleggingen van de verschillende onderdelen en de uitkomsten van de digitale vragenlijsten 
weergegeven. Bovendien werden als bijlage een tweetal pdf pagina’s toegevoegd, welke als directe 
aanleiding kunnen worden gezien voor het project “naar een veiliger Sportklimaat” bij DWP.    

 
Woord van dank 
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Gedurende de voorbereidingen op de veiligheidsanalyse en tijdens de veiligheidsanalyse zelf, heb ik een 
prettige en constructieve samenwerking ervaren met de projectgroep leden van DWP en met Frouktje Moes 
en Judith Goos namens HALT. Ik wil hen hartelijk danken voor de prettige en zeer constructieve 
samenwerking.  
  
Mei 2015 
Gerard Gussinklo 
projectleider namens de KNVB district Noord 
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2 Bevindingen veiligheidsanalyse en veiligheidsplan  

Hieronder staat een uitwerking van de vier elementen van veiligheid zoals die in het traject centraal 
stonden. De bevindingen zijn gebaseerd op de dialoogbijeenkomsten met de diverse geledingen, de 
schouw, de checklist en de gesprekken met de projectgroep. Hieronder staat een samenvatting. De 
verslaglegging per onderdeel is als bijlage aan dit rapport toegevoegd.  
 
2.1 Visie en beleid 
 
Algemeen 
DWP is een voetbalvereniging uit een dorpse omgeving, welke veel leden heeft uit het eigen dorp, te weten 
St. Johannesga, maar ook veel leden uit omliggende dorpen en de directe omgeving daarvan. De 
vereniging vertoont duidelijke groei in ledental, waarbij, naast de “normale” aanwas van jonge kinderen in 
het bijzonder, de aanwas van meiden/vrouwen opvalt. Een en ander wordt als uiterst positief ervaren, maar 
het geeft tegelijkertijd zeer veel “druk” op enerzijds het gebruik van zowel de velden, alsook op de 
kleedkamers en douches etc. en anderzijds op de aanwezige vrijwilligers bij de vereniging.  
Een extreem zorgenpunt voor DWP is de slechte kwaliteit van de aanwezige sportvelden; op verzoek van 
het bestuur heeft de KNVB district Noord, hier een grond technisch onderzoek laten verrichten. De uitkomst 
van dit onderzoek is in een uitgebreid rapport gerapporteerd aan het bestuur van DWP, dat, op grond van 
de uitkomsten, hierover in aanvullend overleg is getreden met de Gemeente De Friesche Meren”, op zoek 
naar passende oplossingen. 
 
Visie en beleid 
DWP is een vereniging met tamelijk jong bestuur, dat gericht is op sturen op afstand. De club wil, op basis 
van haar visie en de opgedane ervaringen n.a.v. het incident DWP – Nieuweschoot, graag gaan investeren 
in een nog duidelijker en helderder veiligheidsbeleid en dit vervolgens goed kunnen uitdragen naar de 
leden. Wat betreft de beleidsaspecten is er binnen de vereniging wel het één en ander ontwikkeld (zie 
checklist- bijlage) en liggen er op basis van dit ontwikkelde beleid al taken bij personen binnen de 
vereniging (zie bijvoorbeeld het document “Spel en gedragsregels vv DWP voor het jeugdvoetbal”; bijlage) .   
Er is behoefte aan een beleidsmap met daarin aanvullende afspraken en protocollen om niet enkel ad hoc 
te reageren en om afspraken te kunnen borgen. Tijdens de gesprekken met de projectgroep kwam naar 
voren dat dit beleid niet een statisch document moet worden, maar een levend beleid waarin afspraken en 
omgangsvormen gaan leven binnen de vereniging.  
 
Ouders  
Ouders geven aan, dat er een open communicatie is en dat er wordt geluisterd naar ouders. Ouders 
beleven het bestuur als daadkrachtig (klachten worden opgepakt). De rol van het bestuur en van de 
vrijwilligers is voldoende duidelijk, zeker in het geval van conflicten, waarbij op basis van “hoor en 
wederhoor” tot een besluit wordt gekomen. Maatregelen worden genomen, eventueel uitmondend in een 
brief aan de ouders. Voor de rolverdeling werd er verwezen naar de website en naar een duidelijk boekje. 
Protocollen voor ouders en bezoekers zijn er, waarbij wordt verwezen naar de Statuten van de vereniging 
en het huishoudelijk reglement. (bijlage); op en rond het complex zijn deze echter niet zichtbaar! 
 
Vrijwilligers  
Tijdens de dialoogbijeenkomst met vrijwilligers werd de wens geuit om alle ouders van aangemelde jeugd 
erop te wijzen, dat er ook van hen wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan het functioneren van de 
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club. Een en ander gezien de opmerkingen, dat het meestal dezelfde ouders/vrijwilligers zijn die initiatieven 
nemen. 
 
Jeugdspelers 
Voor de meeste jeugdspelers zijn er geen geschreven gedragsregels zichtbaar; wel wordt er binnen de 
teams door de leiding gesproken over gedragsregels op het veld (niet schoppen en slaan, tegenspelers en 
scheidsrechter altijd een hand geven na afloop van de wedstrijd,niet schelden op de scheidsrechter.) en 
over praktische zaken zoals over de schoonmaak van de kleedbox. 
 
Seniorspelers 
Naar aanleiding van het incident wordt door de seniorspelers aangegeven, dat het van belang is om ieder 
lid van de vereniging duidelijk te maken, dat het gedrag van ieder lid mede bepalend is voor het imago van 
de vereniging en voor het voetbal in het algemeen. Gevraagd wordt om  hier nadrukkelijk aandacht aan te 
besteden! 
 
A-junioren 
Door de A-junioren wordt aangegeven, dat er sprake is van “spelregels” bij DWP (bedoeld wordt hier 
omgangsregels) maar men kan niet aangeven, waar deze staan. Voor wat betreft de aansturing op deze  
spelregels speelt de trainer/coach een belangrijke rol; bij “oververhitting” tijdens het spel zou de coach een 
belangrijke rol kunnen spelen door bijvoorbeeld spelers te wisselen. 
 
2.2 Sociale veiligheid 

 
Sfeer 
De sfeer bij DWP wordt als gezellig en ontspannen ervaren op basis van “ons kent ons”; de sociale controle 
blijkt volgens velen een grote rol te spelen. Dit kwam uit de gesprekken met de verschillende geledingen 
duidelijk naar voren. Tijdens de schouw bleek ook dat DWP een vereniging is waar erg gemoedelijk met 
elkaar wordt omgegaan. Ook de leden geven aan tevreden te zijn over hoe er binnen de vereniging met 
elkaar wordt omgegaan. Jeugdspelers geven aan dat het gedrag van ouders langs de lijn soms in strijd is 
met de instructie van de coach. Seniorspelers geven aan, dat er “zorg voor elkaar” is. 
 
Omgangsvormen 
Leden geven aan dat er “normaal” met elkaar wordt omgegaan. Wat normaal is, vinden zij lastig te 
omschrijven. Ook bij dit onderwerp werd gememoreerd dat “ons kent ons” en de sociale controle een grote 
rol speelt. Op de vraag wat deze sociale controle dan inhoudt komt niet een eensluidende reactie.  DWP 
heeft gedragsregels op de website staan, deze zijn overigens niet breed bekend bij alle leden. 
 
Toezicht 
Ouders geven aan, dat het trainen door jonge trainers (14 tot 16 jaar) soms wat “gedonder”geeft, wat echter 
met ondersteuning van ouders meestal wel gecorrigeerd kan worden. Aandachtspunt hierbij is, dat 
sommige jeugdtrainers zich ook niet goed voorbereiden en tijdens de trainingen soms meer met de telefoon 
dan met de training bezig zijn. Een oudere trainer als coach bij deze trainingen zou een goede 
ondersteuning kunnen bieden, bovendien zou een map met basisgegevens voor een training eventueel 
vergezeld van een applicatie van belang kunnen zijn. 
Door de A-junioren wordt aangegeven, dat het lastig is dat de dug-outs aan de andere kant van het 
hoofdveld  zijn geplaatst, waardoor de trainers/coaches amper iets meekrijgen van datgene, dat door het 
publiek wordt geroepen. Dat betekent in hun ogen, dat er iemand anders van DWP aan publiekszijde dient 
op te treden, in die gevallen dat ouders en eventueel de grensrechter zich bemoeien met het spel. 
 
   



 
blad 7 van 99 

Naar een veiliger 

Naar een veiliger Sportklimaat – VV DWP Mei 2015  

 

 

2.3 Omgaan met grensoverschrijdend gedrag / incidenten  
 

DWP maakt gebruik van bestaande protocollen van de KNVB wat betreft incidenten. Bij de start van het 
traject gaf DWP aan graag meer handvatten te krijgen voor het omgaan met “kleine” incidenten. Dit om te 
voorkomen dat dit uitgroeit tot een groter incident met alle gevolgen van dien. Seniorspelers geven aan, dat 
het goed zou zijn om de gedragsregels nadrukkelijk zichtbaar te maken en dat de leiders van de teams, 
mits helder uitgesproken, een duidelijk stempel kunnen zetten op het spel en de uitwerking ervan, ook langs 
de lijn. Aandacht hiervoor door het bestuur richting alle coaches is van belang.  
 
 
2.4 Fysieke en ruimtelijke veiligheid 
 
Sportterrein 
DWP is alleen op het sportterrein gevestigd. Het sportterrein is in beheer van de gemeente De Friesche 
Meren.  
De verwijzing naar het sportterrein staat op de hoofdroute door het dorp St. Johannesga, niet duidelijk 
aangegeven. De verdere toegangsweg naar de parkeerplaats is overzichtelijk en is tamelijk goed 
onderhouden. Er zit een toegangshek voor het sportcomplex, dat goed bereikbaar is voor calamiteiten. Het 
grote hek is gesloten, maar de personentoegang blijft altijd open; dit laatste vanwege de algemene toegang 
naar de AED-apparatuur welke is aangebracht tegen de buitenmuur van de kantine van DWP, in een 
overdekte open ruimte. Overigens; er zijn spijlen uit de hoofdpoort verdwenen. Het hek is dus niet meer 
compleet. 
Voordat je het terrein op komt rijden is er een grote parkeerplaats (voor het toegangshek). Er ligt enig 
zwerfafval in de bosjes rondom deze algemene parkeerplaats. 
Voor de stalling van fietsen en bromfietsen is er beperkt ruimte beschikbaar gelegen aan de toegangsweg 
naar het complex; aandachtspunt hierbij blijft, dat de toegankelijkheid van het complex voor een ambulance 
wel vrij dient te blijven!  
Er is op het complex geen bewegwijzering voor de velden. De verwijzingen naar de velden en de 
kleedkamers worden ondervangen door het feit, dat op speeldagen er altijd een gastheer aanwezig is, die 
gasten wegwijs maakt en begeleidt. De verwijzing naar toiletten, wedstrijdsecretariaat, bestuurskamer en de 
toegang naar de kantine verdient enige aandacht; niet iedereen ziet onmiddellijk, hoe e.e.a. bereikbaar is. 
 
Kwaliteit velden 
Zoals bij de aanvang van dit hoofdstuk reeds is aangegeven, is de kwaliteit van de velden slecht tot zeer 
slecht. Aangezien de KNVB op verzoek van het bestuur van DWP een uitgebreid onderzoek hiernaar heeft 
verricht en inmiddels ook een rapport heeft uitgebracht, dat door het bestuur ook al is besproken met het 
Gemeentebestuur, voert het te ver, om hier in dit rapport uitgebreid aandacht te besteden aan dit 
onderwerp, alhoewel genoemde kwaliteit of liever gezegd, het ontbreken ervan, duidelijke invloed heeft op 
de fysieke veiligheid van de spelende leden van DWP! 
  
Samenvatting bevindingen veiligheidsanalyse en veiligheidsplan 
 
Samenvattend is het volgende veiligheidsbeeld te schetsen. DWP is een vereniging waar mensen zich over 
het algemeen zeer welkom, prettig en veilig voelen. 
Heldere en gedragen gedragsregels zijn geformuleerd, maar niet bij iedereen bekend. Er is wel draagvlak 
om gedragsregels op te stellen.   
Beleidsmatig en structureel investeren op het thema veiligheid aan de hand van doelstellingen vindt niet 
zichtbaar plaats. Zoals geformuleerd in de checklist (zie bijlage) speelt het “gezond verstand” (naar bevind 
van zaken) een belangrijke rol. Voor wat betreft de duidelijkheid voor alle leden en gasten, valt hier nog wat 
te winnen door middel van omschreven afspraken/protocollen. 
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Het bestuur acht het van belang om het aspect veiligheid goed te borgen binnen de vereniging. Daarin 
vinden zij het belangrijk dat het niet een statisch document wordt, maar dat het een cultuur wordt waarin het 
thema veiligheid zichtbaar leeft binnen de club. 
Een absoluut zorgenpunt blijft de conditie van de velden en de krapte in kleedboxen/doucheruimtes, beide 
punten met het oog op de groei van de vereniging en ook vanwege de fysieke veiligheid van spelende 
leden, scheidsrechters, etc. 
. 
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3 Bevindingen dialoogbijeenkomsten  

 
3.1 Socratische dialoog vrijwilligers en ouders 

 
Tijdens het gesprek met de vrijwilligers werd gevraagd naar de ervaringen van de vrijwilligers bij DWP. Dit 
werd gedaan aan de hand van de vier elementen. De volledige verslagen van de bijeenkomst zijn als 
bijlage toegevoegd Hieronder staat per element een samenvatting van de genoemde punten: 
 
Visie en beleid 
• De manier waarop vrijwilligers benaderd worden zou anders kunnen. Het persoonlijk benaderen van 

mensen (ouders van bestaande – en nieuwe leden) voor taken, die duidelijk omschreven zijn, wordt als 
mogelijke oplossing genoemd. 

• Sommige ouders “parkeren” hun kinderen bij de club; weliswaar wordt dat altijd opgevangen, maar het 
zou goed zijn dat betrokken ouders hierop worden aangesproken! 

• (zie ook Back To Basics: https://www.youtube.com/watch?v=VgJhbKrWe5Q ) 
 
Sociale veiligheid 
• Vrijwilligers ervaren DWP als een leuke en gezellige vereniging waar mensen hard werken om het leuk 

te houden. 
• Het afspreken van gezamenlijke gedragsregels en omgangsvormen is wenselijk. Op dit moment wordt 

dit bij een aantal jeugdteams gedaan. Dit is afhankelijk van de invulling van een leider. Elke leider gaat 
hier anders mee om. Dit uniform en consequent (bijvoorbeeld bij start van elke seizoen) doen is 
wenselijk.  

• Bij het houden van een teamstart wordt duidelijk aangegeven dat ook ouders hierin betrokken kunnen 
worden. Dit om zo ook aan de ouders helder te maken wat de afspraken zijn die gelden voor het team 
en de vereniging en duidelijk te maken wat er verwacht wordt van de ouders.  

• Bij de ouders van leden die halverwege het seizoen starten is niet altijd duidelijk wat er verwacht wordt. 
Als oplossing wordt gegeven om dit nieuwe lid en zijn/haar ouders te ontvangen op de vereniging om 
zo kennis te maken met DWP. Dit geeft tevens de gelegenheid om de betreffende ouders te vragen 
welke inbreng zij kunnen geven! 

• Wat betreft de aanmelding van nieuwe leden wordt de behoefte genoemd om deze, naast de digitale 
aanmelding, ook altijd persoonlijk te benaderen door de vereniging.  

• Er is sprake van een groepsapp. voor ouders; deze wordt als een handig hulpmiddel gezien voor 
onderlinge afstemming en evt. hulp.  

 
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag/incidenten 
• Vrijwilligers geven aan dat er niet heel veel incidenten zijn. Zijn deze er wel dan worden deze snel en 

goed afgehandeld door met name Jeugdbestuur en Hoofdbestuur. Vrijwilligers geven aan zich gehoord 
te voelen.  

• Er wordt aangegeven dat het helder is hoe de lijnen zijn bij een incident, ook al zijn ze niet expliciet 
beschreven.  

• Bij diefstal wordt er op basis van intuïtie gereageerd en wordt aangifte gedaan; beter is het om  
afspraken te maken met betrekking tot het voorkomen ervan.  

 
Fysieke en ruimtelijke veiligheid 
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• Door alle aanwezigen wordt de toegang van het sportcomplex als veilig ervaren.  
• Het tekort aan kleedkamers wordt ook genoemd; meerdere teams moeten in 1 kleedkamer en dit levert 

krapte op; de kleedboxen zijn berekend op 14 spelers (één team dus) 
• Het parkeerterrein buiten het voetbalcomplex wordt als goed ervaren. Wel is het zaak erop toe te zien, 

dat geparkeerde auto’s niet voor een oprit van een bewoner in de buurt wordt gezet.  
• De dug-outs zijn van steen en zijn mogelijk gevaarlijk als ze beklommen worden door kinderen (zie 

incident bij voetbalvereniging in Noord Oost Friesland) 
 

 
3.2 Socratische dialoog jeugdspelers 

 
De spelers noemden de volgende zaken bij de vraag wat veiligheid voor hun betekende:  
        1. Dragen van scheenbeschermers bij wedstrijden en tijdens trainingen 
        2. Huisregels t.a.v. roken, schoon maken van de kleedboxen 
        3. Hand geven na de wedstrijd 

 4. Respect voor iemand hebben; niet slaan, schoppen, trappen, niet boos reageren 
 5. Het team is verantwoordelijk voor de spullen; niet slopen van materiaal 

  
Tijdens de bijeenkomsten met de jeugdspelers is stil gestaan bij hoe zij DWP ervaren. Ook bij deze 
bijeenkomst is dit gedaan naar aanleiding van de vier elementen van veiligheid. De volledige verslagen van 
de bijeenkomsten zijn als bijlage toegevoegd. Hieronder volgende de belangrijkste punten die genoemd 
zijn: 
 
Visie en beleid 
• Jeugdleden geven aan dat hun leider/trainer degene is bij wie ze moeten zijn voor vragen en/of bij het 

bespreken van problemen. 
 
Sociale veiligheid 
• De jeugdleden geven aan met veel plezier te voetballen bij DWP. Ze voelen zich prettig en veilig bij de 

vereniging 
• Jeugdspelers geven aan dat er veel wordt gevoetbald in “vriendenteams”, dit maakt dat er een grote 

sociale controle is. Je spreekt elkaar hierdoor makkelijker aan op ongewenst gedrag. 
• Er wordt aangegeven dat er in sommige teams voor aanvang van het seizoen een bijeenkomst is om 

afspraken te maken over hoe om te gaan met elkaar. Dit wordt als prettig ervaren. Wel wordt hierbij 
opgemerkt dat dit bij wisselen van een team en leider anders kan zijn. Wenselijk is om dit bij elk team 
te doen en voor elk team gelijke afspraken te maken.  

• Alle jeugdspelers geven aan het belangrijk te vinden om regels met elkaar af te spreken. Dit hoort ook 
bij voetbal.  

 
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag/incidenten 
• Jeugdspelers geven aan dat er niet altijd wordt terug gekomen op het gedrag tijdens een wedstrijd 

door leider/trainer. 
• Ouders langs de lijn worden soms als vervelend ervaren. Soms zijn ouders te fanatiek en geven zij 

vervelend commentaar. Ook wordt het soms als verwarrend ervaren wanneer deze ouders andere 
adviezen geven dan de trainer/leider. Spelers geven aan dat zij graag zouden zien dat ouders wat 
terughoudend zouden zijn in hun reacties. 
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Fysieke en ruimtelijke veiligheid 
• Sommige jeugdspelers geven aan dat kleedkamers goed zijn en vaak gebruikt worden door twee 

teams tegelijk. 
 
Gedragsregels 
Aan de jeugdleden is gevraagd naar welke regels zij belangrijk vinden. De volgende regels werden 
genoemd. 
• Tegenstanders en scheidrechter een hand geven na afloop van de wedstrijd. 
• Respect hebben voor de beslissing van de scheidsrechter ook al ben je het hier niet mee eens 
• Goed met elkaar omgaan 
• Als er een overtreding wordt begaan, deze daarna niet zelf begaan 
• Geen spullen slopen 
• Elkaar aanspreken als iets in het gedrag niet goed gaat 
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3.3 Uitkomsten vragenlijsten  
 

 

• Digitale vragenlijst jeugdspelers 
 

• Respons jeugdspelers 
 
Respons jeugdspelers Jongens Meiden Totaal 
DWP 4 1 5 

Tabel 1 Totale respons 
 

Leeftijd Aantal jeugdspelers 
10 0 
11 2 
12 0 
13 0 
14 1 
15 2 
16 0 
17 0 
18 0 

               Tabel 2 Respons per leeftijd 
 

•  
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• Resultaten jeugdspelers 
 
Vraag 1: Ik ken de normen en gedragsregels van onze verenging… 
 

 ja nee 
Ik ken de normen en gedragsregels 
van onze vereniging 

80% 20% 
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Vraag 2: Ik voel me op onze vereniging veilig genoeg om… 
 

 nooit soms meestal altijd 
..mezelf te zijn 0% 0% 20% 80% 
..voor mijn geloof uit te 
komen 

0% 0% 20% 80% 

..mijn mening te geven 3% 13% 20% 80% 

..te kiezen en te doen 
wat ik wil 

3% 16% 60% 40% 

..te gaan en te staan 
waar ik wil 

3% 16% 60% 40% 
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Vraag 3: Ik voel me veilig… 

 
 
 

 nooit soms meestal altijd 
..in het team 0% 0% 20% 80% 
..in en op het voetbalveld 0% 0% 0% 100% 
.. in de kantine 0% 0% 0% 100% 
..in de kleedkamer 0% 0% 20% 80% 
..op het sportterrein 0% 0% 0% 100% 
..in de buurt van de 
vereniging 

0% 0% 20% 80% 
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Vraag 4: Ik voel me veilig omdat onze vereniging: 

0 2 2 1 0 1 1 3 1 1 1 2 0 1 1 3 1 1 1 2
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..er goed op let
dat iedereen zich

aan de regels
houdt

..goed helpt als
je om hulp vraagt

..goed optreedt
tegen pesten

..goed optreedt
tegen gew eld

..goed optreedt
tegen

discriminatie

nooit

soms

meestal

altijd

  
 
 
 

nooit soms meestal Altijd 

..er goed op let dat 
iedereen zich aan 
de regels houdt 

0% 40% 40% 20% 

..goed helpt als je 
om hulp vraagt 

0% 20% 20% 60% 

..goed optreedt 
tegen pesten 

20% 20% 20% 40% 

..goed optreedt 
tegen geweld 

20% 20% 20% 40% 

..goed optreedt 
tegen discriminatie 

20% 20% 20% 40% 
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Vraag 5: Ik voel mij onveilig op onze vereniging door het gedrag van.. 
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..andere jeugdspelers ..trainers en/of coaches ..andere vrijw illigers van
de vereniging

..spelers van een
andere vereniging

nooit

soms

meestal

altijd

 
 
 
 nooit soms meestal altijd 
..andere jeugdspelers 80% 20% 0% 0% 
..trainers en/of 
coaches 

80% 20% 0% 0% 

..andere vrijwilligers 
van de vereniging 

100% 0% 0% 0% 

..spelers van een 
andere vereniging 

80% 20% 0% 0% 
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Vraag 6: Ik voel me onveilig op onze vereniging door.. 
 

 

 nooit soms meestal altijd 
..uitschelden 100% 0% 0% 0% 
..grof taalgebruik 100% 0% 0% 0% 
..bedreiging met 
woorden 

80% 20% 0% 0% 

..stuk maken en stelen 
van mijn spullen 

80% 20% 0% 0% 

..niet mee mogen doen 
met anderen 

80% 20% 0% 0% 

..pesten 100% 0% 0% 0% 

..lichamelijk geweld 100% 0% 0% 0% 

..bedreiging met een 
wapen 

100% 0% 0% 0% 

..discriminatie 100% 0% 0% 0% 

..ongewenste 
intimiteiten 

80% 20% 0% 0% 
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..discriminatie..ongew enste
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nooit
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altijd
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Vraag 7: Ik word op onze vereniging gepest… 
 
 

 
 
. 
 nooit soms Meestal Altijd 
..om hoe ik eruit zie 100% 0% 0% 0% 
..om wat ik wel/niet goed kan 80% 20% 0% 0% 
..om mijn afkomst, geloof of 
cultuur 

100% 0% 0% 0% 

..om de manier waarop ik 
spreek/schrijf 

100% 0% 0% 0% 

..omdat ik een jongen/meisje 
ben 

100% 0% 0% 0% 

..omdat ik homo/lesbisch 
ben 

100% 0% 0% 0% 
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altijd
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Vraag 8: Anderen op of rondom onze vereniging voelen zich soms onveilig omdat ik:… 
 

 

 
 
 

 
Vraag 9: Is er nog iets anders dat je wilt zeggen over de veiligheid op onze vereniging? 
 

 nooit soms meestal altijd 
..ze uitscheld 100% 0% 0% 0% 
..grove taal gebruik 100% 0% 0% 0% 
..ze bedreig met 
woorden 

100% 0% 0% 0% 

..spullen van anderen 
stuk maak of steel 

100% 0% 0% 0% 

..anderen niet mee laat 
doen 

100% 0% 0% 0% 

..anderen pest 100% 0% 0% 0% 

..lichamelijk geweld 
gebruik 

100% 0% 0% 0% 

..ze bedreig met een 
wapen 

100% 0% 0% 0% 

..ze discrimineer 80% 20% 0% 0% 

..ongewenste 
intimiteiten gebruik 

100% 0% 0% 0% 
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• Betere velden 
• Het is een beste club om bij te voetballen; iedereen mag elkaar, dus geen ruzie of andere dingen bij 

de club. Gewoon 1 gemeenschap. 

•  

• Digitale vragenlijst ouders/verzorgers 
 

• Respons ouders/verzorgers 
 
Respons 
ouders/verzorgers 

Man Vrouw Totaal 

DWP 2 7 9 
Tabel 3 Totale respons 

 
Zoon/dochter speelt in Aantal 

ouders/verzorgers 
A 2 
B 0 
C 2 
D 2 
E 2 
F 1 

            Tabel 4 Respons per team zoon/dochter 
 

•  
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• Resultaten ouders/verzorgers 
 
Vraag 1: Ik ken de normen en gedragsregels van onze verenging… 
 

 ja Nee 
Ik ken de normen en gedragsregels 
van onze vereniging 

88,89% 11,11% 
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Vraag 2: Ik voel me veilig … 
 

 nooit soms meestal altijd 
..bij het team van zoon 
of dochter 

0% 0% 11,11% 88,89% 

..langs het voetbalveld 0% 0% 11,11% 88,89% 

..in de kantine 0% 0% 22,22% 77,78% 

..in de kleedkamer 0% 0% 11,11% 88,89% 

..op het sportterrein 0% 0% 11,11% 88,89% 

..in de buurt van de 
vereniging 

0% 0% 11,11% 88,89% 
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Vraag 3: Ik voel me veilig omdat de vereniging:  

  

 

 
 

nooit soms meestal Altijd 

..op het handhaven 
van de regels let 

0% 22,22% 55,56% 22,22% 

..optreedt tegen 
pesterij en agressie 

0% 22,22% 66,67% 11,11% 

.. optreedt tegen 
discriminatie 

0% 11,11% 55,56% 33,33% 

..adequaat reageert 
op incidenten 

0% 33,33% 33,33% 33,33% 

..voor een goede 
begeleiding van mijn 
kind zorgt 

0% 44,44% 33,33% 22,22% 

..ondersteunt als je 
hulp vraagt 

0% 55,56% 33,33% 11,11% 

….duidelijk 
communiceert met 
de ouders 

0% 66,67% 22,22% 11,11% 
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ondersteunt bij
hulpvraag
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Vraag 4: Ik voel mij onveilig op de vereniging door het gedrag van.. 
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..spelers ..andere
ouders/verzorgers

..vrijw illigers van de
vereniging

..spelers van een
andere vereniging

nooit

soms

meestal

altijd

 
 
 
 nooit soms Meestal altijd 
..spelers 77,78% 22,22% 0% 0% 
..andere 
ouders/verzorgers 

88,89% 11,11% 0% 0% 

..vrijwilligers van de 
vereniging 

88,89% 11,11% 0% 0% 

..ouder/verzorgers, 
vrijwilligers of spelers 
van een andere 
vereniging 

66,67% 33,33% 0% 0% 
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Vraag 6: Ik voel me onveilig op de vereniging door.. 
 

 

 nooit soms meestal altijd 
..belediging 88,89% 11,11% 0% 0% 
.. uitschelden 88,89% 11,11% 0% 0% 
..bedreiging met 
woorden 

88,89% 11,11% 0% 0% 

..stuk maken en stelen 
van mijn spullen 

88,89% 11,11% 0% 0% 

..intimidatie 88,89% 11,11% 0% 0% 

..bedreiging met een 
wapen 

100% 0% 0% 0% 

..discriminatie/ met 
twee maten meten 

77,78% 22,22% 0% 0% 

..ongewenste 
intimiteiten 

100% 0% 0% 0% 
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Vraag 7: Ik word op onze vereniging gepest of gediscrimineerd vanwege… 
 
 

 
 
. 
 nooit soms Meestal Altijd 
..mijn gedrag 100% 0% 0% 0% 
..mijn uiterlijk 100% 0% 0% 0% 
..mijn leeftijd 100% 0% 0% 0% 
..mijn afkomst 100% 0% 0% 0% 
..mijn geloof 100% 0% 0% 0% 
..mijn sekse 100% 0% 0% 0% 
..omdat ik homo/lesbisch 
ben 

100% 0% 0% 0% 

  
 
 
Vraag 9: Is er nog iets anders dat u wilt zeggen over de veiligheid op de vereniging? 
 

• DWP is oké  
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• Digitale vragenlijst vrijwilligers 
 

• Respons vrijwilligers 
 
Respons 
ouders/verzorgers 

Man Vrouw Totaal 

DWP 22 5 27 
Tabel 5 Totale respons 

 
 

Ik ben: Aantal vrijwilligers 
Bestuurslid 7 

Trainer 9 
Coach 7 

Begeleider 4 
(algemeen) vrijwilliger 9 

Anders, nl 5 
 
 
 

Ik heb in de vereniging te 
maken met spelers uit: 

Aantal vrijwilligers 

A 2 
B 2 
C 3 
D 7 
E 7 
F 3 

Alle spelers 10 
             
 

•  
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• Resultaten vrijwilligers 
 
Vraag 1: Ik ken de normen en gedragsregels van onze verenging… 
 

 ja Nee 
Ik ken de normen en gedragsregels 
van onze vereniging 

88,89% 11,11% 
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Vraag 2: Ik voel me veilig … 
 

 nooit soms meestal altijd 
..in het team / de teams 0% 0% 22,22% 77,78% 
..op het voetbalveld 0% 0% 22,22% 77,78% 
..in de kantine 0% 0% 11,11% 88,89% 
..in de kleedkamer 0% 0% 14,81% 85,19% 
..op het sportterrein 0% 0% 18,52% 81,48% 
..in de buurt van de 
vereniging 

0% 0% 7,41% 92,59% 
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Vraag 3: Ik voel me veilig omdat de vereniging:            

  

 

 
 

nooit soms meestal Altijd 

..op het handhaven 
van de regels let 

0% 0% 44,44% 48,15% 

..optreedt tegen 
pesterij en agressie 

0% 11,11% 37,04% 51,85% 

.. optreedt tegen 
discriminatie 

0% 7,41% 40,74% 51,85% 

..adequaat reageert 
op incidenten 

0% 18,52% 40,74% 40,74% 

..ondersteunt als je 
hulp vraagt 

0% 7,41% 44,44% 48,15% 

….duidelijk 
communiceert met 
de vrijwilligers 

0% 14,81% 55,56% 29,63% 
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Vraag 4: Ik voel mij onveilig op de vereniging door het gedrag van.. 
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 nooit soms Meestal altijd 
..spelers 85,19% 7,41% 3,70% 3,70% 
..andere vrijwilligers 85,19% 7,41% 0% 7,41% 
..ouders/verzorgers 85,19% 7,41% 3,70% 3,70% 
..ouder/verzorgers, 
vrijwilligers of spelers 
van een andere 
vereniging 

74,07% 18,52% 3,70% 3,70% 
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Vraag 6: Ik voel me onveilig op de vereniging door.. 
 

 

 nooit soms meestal altijd 
..belediging 81,48% 18,52% 0% 0% 
.. uitschelden 88,89% 11,11% 0% 0% 
..bedreiging met 
woorden 

81,48% 18,52% 0% 0% 

..stuk maken en stelen 
van mijn spullen 

92,59% 7,41% 0% 0% 

..intimidatie 96,30% 3,70% 0% 0% 

..bedreiging met een 
wapen 

100% 0% 0% 0% 

..discriminatie/ met 
twee maten meten 

96,30% 3,70% 0% 0% 

..ongewenste 
intimiteiten 

96,30% 3,70% 0% 0% 
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Vraag 7: Ik word op de vereniging gepest of gediscrimineerd vanwege… 
 
 

 
 
. 
 nooit soms Meestal Altijd 
..mijn gedrag 96,30% 3,70% 0% 0% 
..mijn uiterlijk 100% 0% 0% 0% 
..mijn leeftijd 100% 0% 0% 0% 
..mijn afkomst 100% 0% 0% 0% 
..mijn geloof 100% 0% 0% 0% 
..mijn sekse 100% 0% 0% 0% 
..omdat ik homo/lesbisch 
ben 

100% 0% 0% 0% 
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Vraag 9: Is er nog iets anders dat u wilt zeggen over de veiligheid op de vereniging? 
 
11 reacties 

• Het is super veilig bij DWP  
• Vriendelijke en gezellige club 
• Prima vereniging 
• Problemen vind ik dat we eerst zelf moeten oplossen, daarna zou ik pas naar de club gaan. Ik vind 

de club redelijk goed in de omgang met veiligheid 
• Slechts één incident meegemaakt waarbij een ouder het niet eens was met de manier waarop ik 

zijn zoon aansprak op gedrag wat niet in het teambelang was. Een normaal gesprek is altijd 
mogelijk, maar als het bedreigen wordt, is voor mij de maat vol. Het bestuur heeft mijn klacht direct 
opgepakt, beide partijen gehoord en de betreffende vader aangesproken op zijn gedrag. 

• Is goed 
• Prima in orde, rust in de vereniging 
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• Digitale vragenlijst seniorspelers 
 

• Respons seniorspelers ( 18 jaar en ouder) 
 
Respons seniorspelers Heren Dames Totaal 
DWP 13 3 16 

Tabel 6 Totale respons 
 
               Resultaten seniorspelers 
 
Vraag 1: Ik ken de normen en gedragsregels van onze verenging… 
 

 ja nee 
Ik ken de normen en gedragsregels 
van onze vereniging 

93,75% 6,25% 



 
blad 37 van 99 Naar een veiliger Sportklimaat – VV DWP Mei 2015  

 

 

0 0 0

16

0 0 1

15

0 1 1

14

0 1 3

12

0 2 1

13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

mezelf te zijn voor mijn geloof uit
te komen

mijn mening te geven te kiezen en te doen
w at ik w il

te gaan en te staan
w aar ik w il

nooit

soms

meestal

altijd

 
Vraag 2: Ik voel me op onze vereniging veilig genoeg om… 
 

 nooit soms meestal altijd 
..mezelf te zijn 0% 0% 0% 100% 
..voor mijn geloof uit te 
komen 

0% 0% 6,25% 93,75% 

..mijn mening te geven 0% 6,25% 6,25% 80% 

..te kiezen en te doen 
wat ik wil 

0% 6,25% 18,75% 75% 

..te gaan en te staan 
waar ik wil 

0% 6,25% 12,50% 81,25% 
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Vraag 3: Ik voel me veilig… 

 
 
 

 nooit soms meestal altijd 
..in het team 0% 0% 0% 100% 
..in en op het voetbalveld 6,25% 6,25% 6,25% 81,25% 
.. in de kantine 0% 0% 0% 100% 
..in de kleedkamer 0% 0% 6,25% 93,75% 
..op het sportterrein 0% 6,25% 6,25% 87,500% 
..in de buurt van de 
vereniging 

0% 0% 6,25% 93,75% 
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Vraag 4: Ik voel me veilig omdat onze vereniging: 
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nooit soms meestal Altijd 

..er goed op let dat 
iedereen zich aan 
de regels houdt 

0% 0% 43,75% 56,25% 

..goed helpt als je 
om hulp vraagt 

0% 0% 25% 75% 

..goed optreedt 
tegen pesten 

0% 0% 43,75% 56,25% 

..goed optreedt 
tegen geweld 

0% 0% 43,75% 56,25% 

..goed optreedt 
tegen discriminatie 

0% 0% 43,75% 56,25% 



 
blad 40 van 99 Naar een veiliger Sportklimaat – VV DWP Mei 2015  

 

 

Vraag 5: Ik voel mij onveilig op onze vereniging door het gedrag van.. 
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 nooit soms meestal altijd 
..andere spelers 87,50% 6,25% 0% 6,25% 
..trainers en/of 
coaches 

93,75% 0% 0% 6,25% 

..andere vrijwilligers 
van de vereniging 

87,50% 6,25% 0% 6,25% 

..spelers van een 
andere vereniging 

75% 18,75% 0% 6,25% 



 
blad 41 van 99 Naar een veiliger Sportklimaat – VV DWP Mei 2015  

 

 

Vraag 6: Ik voel me onveilig op onze vereniging door.. 
 

 

 nooit soms meestal altijd 
..uitschelden 87,50% 12,50% 0% 0% 
..grof taalgebruik 93,75% 0% 6,25% 0% 
..bedreiging met 
woorden 

93,75% 6,25% 0% 0% 

..stuk maken en stelen 
van mijn spullen 

87,50% 12,50% 0% 0% 

..niet mee mogen doen 
met anderen 

93,75% 6,25% 0% 0% 

..pesten 100% 0% 0% 0% 

..lichamelijk geweld 100% 0% 0% 0% 

..bedreiging met een 
wapen 

100% 0% 0% 0% 

..discriminatie 100% 0% 0% 0% 

..ongewenste 
intimiteiten 

93,75% 6,25% 0% 0% 
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Vraag 7: Ik word op onze vereniging gepest… 
 
 

 
 
. 
 nooit soms Meestal Altijd 
..om hoe ik eruit zie 100% 0% 0% 0% 
..om wat ik wel/niet goed kan 93,75% 6,25% 0% 0% 
..om mijn afkomst, geloof of 
cultuur 

100% 0% 0% 0% 

..om de manier waarop ik 
spreek/schrijf 

93,75% 6,25% 0% 0% 

..omdat ik een man/vrouw 
ben 

100% 0% 0% 0% 

..omdat ik homo/lesbisch 
ben 

100% 0% 0% 0% 
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Vraag 8: Anderen op of rondom onze vereniging voelen zich soms onveilig omdat ik:… 
 

 

 
 
 

 
Vraag 9: Is er nog iets anders dat je wilt zeggen over de veiligheid op onze vereniging? 
 

 nooit soms meestal altijd 
..ze uitscheld 100% 0% 0% 0% 
..grove taal gebruik 93,75% 6,25% 0% 0% 
..ze bedreig met 
woorden 

93,75% 6,25% 0% 0% 

..spullen van anderen 
stuk maak of steel 

100% 0% 0% 0% 

..anderen niet mee laat 
doen 

100% 0% 0% 0% 

..anderen pest 100% 0% 0% 0% 

..lichamelijk geweld 
gebruik 

100% 0% 0% 0% 

..ze bedreig met een 
wapen 

100% 0% 0% 0% 

..ze discrimineer 100% 20% 0% 0% 

..ongewenste 
intimiteiten gebruik 

100% 0% 0% 0% 
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6 reacties 
• Alles is goed, behalve een groot nadeel.. de velden, daar voel ik mij totaal niet veilig. Wat mij de 

nodige blessures al gebracht heeft. Zware teleurstelling dat de Gemeente er weinig tot niets aan 
doet,, terwijl verenigingen met goed tot middel goede velden wel een kunstgrasveld krijgen! 

• De sfeer bij DWP is altijd gezellig en zorgt er voor dat iedereen zich welkom kan voelen. 
• Nu ik inmiddels bijna 2 jaar lid ben van de vereniging heb ik een aardig beeld van hoe de sfeer is bij 

de teams van senioren elftallen. Ik onderschrijf dat tussentijds monitoren van dergelijke zaken 
zinvol is, echter heb ik deze twee jaar nog niet te maken gehad met agressie en (verbaal) geweld. 
Dat is iets waar ik trots op ben! 

• Ondanks dat ik pas twee lid ben van de vereniging zie ik een open, eerlijke maar vooral sportieve 
cultuur bij de voetbalvereniging DWP. Dit zou voor mij anders ook een reden zijn om het 
lidmaatschap te ontbinden wanneer dit wel problemen zou geven. Deze vereniging heeft oog voor 
het individu en dit vertaalt zich in een goede sfeer buiten en in het veld. 

• Vv DWP is een veilige voetbalclub waar iedereen zichzelf kan zijn. 
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4. Conclusies en aanbevelingen vervolgstappen  
 
4.1 Conclusies  
 
DWP is een vereniging die aangeeft vooral een gezellige vereniging te zijn. Door dit traject in te gaan wilden 
zij er graag achter komen hoe de leden dit ervaren en zag de vereniging de kans om haar leden te 
bevragen over bepaalde veiligheidsaspecten binnen DWP. Lopende het traject bleek dat het onderwerp 
veiligheid steeds meer ging leven binnen DWP. Dit creëerde een steeds groter draagvlak.  
Het algemene beeld van DWP is dat leden graag en met plezier voetballen bij DWP. De reden dat zij kiezen 
voor DWP ligt veelal in het feit dat buurjongens/meisjes en of vrienden/vriendinnen hier ook voetballen. 
Bovendien is het de enige lokale voetbalvereniging waarop kan worden “teruggevallen”. Dit zorgt ook 
meteen voor een sociale veiligheid waarin leden aangeven elkaar ook wel aan te spreken. De manier 
waarop dit gebeurt is wel divers.     
Naar aanleiding van de checklist,  de schouw, de gesprekken met de projectgroep en de 
groepsbijeenkomsten zijn een aantal aanbevelingen te noemen.  
 
4.2 Aanbevelingen: 
Beleidsaspecten 
• Bedenk als vereniging wat je wilt uitstralen, met betrekking tot gedragsregels en veiligheid.  
• Werk protocollen (pestprotocol, rouwprotocol, protocol vrijwilligers) (zie bijlagen) verder uit en veranker 

het binnen de vereniging. Gebruik het als naslagwerk en maak afspraken hoe vaak en wie dit 
controleert en evalueert. Maak iemand verantwoordelijk binnen het bestuur voor de borging hiervan.  

• Maak eventueel functieomschrijvingen, zorg dat bekend is wie wat doet (laat bijvoorbeeld elke 
vrijwilliger op  1a-4tje noteren wie wat doet) en baken dit af. Bekijk hierin wat er tot nu toe al gedaan 
wordt, beschrijf dit en maak een ideaalplaatje en stem af wat je wil veranderen en hoe en op welke 
termijn. Communiceer dit binnen de vereniging en maak het overdraagbaar.  

• Benader potentiële vrijwilligers (ook ouders) persoonlijk en vraag ieder wat zijn/haar bijdrage kan zijn. 
• Blijf scherp op de communicatie over het onderwerp veiligheid en houdt dit onderwerp actueel. Betrek 

ouders hier ook nadrukkelijk bij.  
• Organiseer de structurele aanpak van (onderhoud van - ) AED, EHBO, etc. Maak daarnaast een 

overzichtelijk lijstje met namen van EHBO”ers dat zichtbaar wordt gemaakt voor alle aanwezigen op 
het sportpark. 

• Maak duidelijke afspraken en regels m.b.t. toezicht en surveillance tijdens trainings- en wedstrijddagen; 
maak duidelijk wat er verwacht wordt van betrokkene en bepaal (evt. per week) wie welke rol heeft. 
 

Sociale aspecten 
• Zorg dat de gedragsregels die DWP belangrijk vindt ook kenbaar worden gemaakt en zichtbaar zijn bij 

de leden. Maak bij het opstellen van eventuele nieuwe gedragsregels gebruik van de uitkomsten van 
de bijeenkomsten, zo worden deze gedragsregels ook gedragen door de leden. Formuleer deze 
gedragsregels positief. Deze gedragsregels zijn een logisch gevolg van je visie.  

• Zorg dat je op teambasis eenduidige gedragsregels afspreekt en maak het beleid om dit voor aanvang 
van het seizoen te bespreken met elkaar. Dit kan eventueel ook met ouders erbij . Maak het de 
verantwoordelijkheid van de leiders/trainers om dit te initiëren. Zorg ook voor een goede seizoenstart 
voor de leiders/trainers en stem trainingsvormen af op elkaar. Draag zorg voor een goede begeleiding 
van jonge trainers. 

• Zorg voor een goede communicatie tussen leiders/trainers. Dit kan bijvoorbeeld door het houden van 
een bijeenkomst waarin leiders/trainers bij elkaar komen om ervaringen te delen en gezamenlijke 
afspraken te maken. 

• De zorg voor voldoende communicatie richting ouders over de vereniging en het team waarin hun kind 
speelt lijkt voldoende gewaarborgd. Zorg dat dit ook geborgd is bij de leden die halverwege het 
seizoen zich aanmelden.   

 
Grensoverschrijdende aspecten 
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• Deze aanbevelingen zijn met name gericht op het opstellen van protocollen, zoals genoemd bij het 
kopje beleidsaspecten. Reglement schorsing en verwijdering is hierbij belangrijk evenals het 
opstellen/vernieuwen van gedragsregels.  

• Zorg voor consequente handhaving van de afgesproken regels. Maak duidelijk wie waarvoor 
verantwoordelijk is.  

• Zorg ook hier voor communicatie over de gemaakte afspraken voor alle leden. 
• Denk na over het evt. aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor minimaal die 

vrijwilligers, die omgang hebben met de jeugd. (er is een mogelijkheid om voor een zeer gering bedrag 
een VOG aan te vragen voor vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie) 

• Tref maatregelen ter voorkoming van incidenten, zoals diefstal van telefoon, etc.; laat deze altijd 
voorafgaand aan een training of een wedstrijd inleveren bij een trainer of coach; of nog beter, vraag de 
spelers om deze thuis te laten. 

 
Ruimtelijke aspecten 
• Zorg dat de fysieke communicatie duidelijk is. Denk hierbij aan herkenbare verwijzingen naar 

wedstrijdsecretariaat, toiletten, kantine en bestuurskamer. 
• Bepaal in overleg met de Gemeente/Accommodatiemanager hoe vaak en door wie er een inspectie 

wordt uitgevoerd m.b.t. brandveiligheid, bouwtechnische en materiaal technische inspecties en leg 
e.e.a. vast. 

• Blijf met de Gemeente en KNVB in gesprek gaan over: 
o de kwaliteit van de velden .  
o de eventuele mogelijkheden voor de aanleg van een kunstgrasveld 
o de eventuele uitbreiding van kleedkamers en douches 

 
Algemene Opmerking 
Maak een plan van aanpak met daarin tijdspad/prioritering van de hierboven genoemde aanbevelingen. Pak 
niet alles gelijktijdig aan, dit is niet haalbaar. Een goede start zou zijn om te beginnen met de 
beleidsaspecten. Wanneer het kader en de basis duidelijk is kan hier op worden verder gebouwd. De 
besproken checklist met daarin de opgestelde korte en lange termijn acties zijn hierbij een handig 
instrument.  
Maak gebruik van de kennis van je ketenpartners, zoals huisarts, dominee, plaatselijk belang, gemeente, 
KNVB, scholen, eventueel vervolgonderwijs en collega-voetbalverenigingen. 
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Bijlagen 
 
Checklist 
Kopieën krantenartikelen (aanleiding VSK –project) 
Verslag overleg besturen vv DWP en vv Nieuweschoot n.a.v. incident 
Verslag intake gesprek 
Overeenkomst Naar een veiliger Sport Klimaat 
Verslag Startbijeenkomst 
Verslag schouw 
Verslagen dialoogbijeenkomsten 
Spel- en gedragsregels voor pupillen, junioren, ouders/begeleiders, trainers en leiders bij DWP 
 
Eventueel te gebruiken:`(wordt separaat digitaal toegezonden en uitgereikt tijdens de 
eindpresentatie aan het bestuur op dinsdag 19 mei a.s.!!!) 
• Pestprotocol; protocol digitaal pesten  
• Rouwprotocol; draaiboek sterfgevallen 
• Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld (checklist vrijwilligers) 
• Concept Statuut Sportiviteit en Respect  
• Procedure inzake seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en ongewenst gedrag 
• Statistieken HALT / digitale Enquête Veilig Sportklimaat (in originele vorm)  
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Checklist Veiliger Sportklimaat  

o  
o Toelichting op de checklist  
De vier te onderscheiden aspecten van veiligheid worden zodanig in beeld gebracht dat de vereniging kan 
nagaan in hoeverre de aspecten en de daarbij behorende maatregelen worden behartigd. Op deze wijze 
kan op de vereniging eenduidig in kaart gebracht worden waar reeds voldoende aandacht voor is en waar 
nog beleid op gemaakt dient te worden. Tevens kan gemakkelijk verwezen worden naar reeds voorhanden 
zijnde protocollen/documenten. 
 
o Korte omschrijving van de aspecten 

– Beleidsaspecten: visie, doelen en middelen, en afspraken die de vereniging hanteert inzake de 
veiligheid. 
– Sociale aspecten: omgang en gedrag van jeugdspelers, vrijwilligers, ouders en bezoekers.  
– Grensoverschrijdende aspecten en incidenten: afwijkingen, incidenten en delicten. 
– Ruimtelijke en fysieke aspecten: de veiligheid in en om de vereniging. 

 
 
Tijdens het invullen van de checklist is het handig om te kijken naar wat er bij DWP al is aan afspraken, 
protocollen. Hierbij kan daarna worden bepaald welke van deze aspecten prioriteit hebben, dus een 
beschrijving van korte en lange termijn.  
Ook is goed om te bepalen welke specifieke vraag/vragen jullie hebben voor de leden, kijkend naar de 
checklist. Deze kunnen we tijdens dit traject meenemen.  
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1 Beleidsaspecten    
     
 Aspecten en maatregelen Karakter Verankerd in / 

verwijzing naar 
protocol 

Toelichting 

1.0 Veiligheidsplan  Huishoud.reglement en 
gedragsregels jeugd, 
leiders, trainers en 
vrijwilligers, ouders. 

 

1.1 Visie op pedagogisch 
sportklimaat en veiligheid 

 Zie gedragsregels  

1.2  Doelen korte en lange termijn 
betreffende veiligheid  

 Huishoud.reglement en 
statuten vv DWP 

 

 Organisatie van veiligheid    
1.3 Veiligheidscoördinator  Nvt.  
1.4 Contactpersoon BHV/EHBO  BHV niet, AED 

gebruikers en EHBO 
vastgelegd. 

 

1.5 Vertrouwenspersoon   Niet vastgelegd ( wel 
HB) 

 

1.6 Anders, namelijk  Hoofdbestuur  
 Interne communicatie     
1.6 Commissie (Fair-Play)  Niet vastgelegd  
1.7 Ouderparticipatie   Adhoc, leiders, 

trainers, vrijwilligers 
e.d. 

 

1.8 Jeugdparticipatie  Jeugdtrainers, jeugd 
zelf en jeugdbestuur 

 

1.9 Anders, namelijk   Jeugdbestuur  
 Externe communicatie    
1.10 KNVB  HB, zie statuten en 

huish. Reglement 
 

1.11 Gemeente  Idem  
1.12 Politie  Idem  
1.13 Jeugd- en Jongerenwerk  Idem  
1.14 Onderwijs  Idem  
1.15 Jeugdzorg/AMK/GGD/AMW  Idem  
1.16 Overige relevante partijen   Idem  
 Klachten    
1.17 Klachtenregeling  Vastgelegd in statuten 

en huish.reglement 
 

1.18 Klachtregeling opgenomen in 
clubblad en/of website 

 Zie boven  

1.19 Klachtencommissie/Commissie 
van Beroep  

 Zie boven  
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Evaluatie veiligheid     

1.20 Periodieke evaluatie veiligheid   Niet vast gelegd, alleen 
AED en 
brandblusmiddelen, en 
watervoorziening ivm 
legionella. 
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2 Sociale aspecten    
     
 Aspecten en maatregelen Karakter Verankerd in / 

verwijzing naar 
protocol 

Toelichting 

2.1 Verenigingsstatuut   Aanwezig  
2.2 Huishoudelijk reglement  Aanwezig  
2.2 Gedragsregels Fair-Play  Gedragsregels vv DWP 

2012 
 

2.3 Publiceren Gedragsregels  Website en clubblad  
2.4  Teamafspraken   Regelt het team zelf.  
2.5 Aandacht voor diversiteit   Ruim voldoende.  
 (Sociale) vaardigheden    
2.6 Training vrijwilligers   VTON training, IVA 

training, AED training, 
EHBO cursus 

 

2.7 Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) 

 Nvt, volgens mij alleen 
bij aanstelling trainer 
betaald 

 

2.8 Programma’s voor jeugdspelers   VTON, KNVB training  
 Afspraken rond privacy    
2.9 Informatieverkeer tussen 

vrijwilligers/jeugdspelers/ouders 
 Huish. Reglement, mail, 

telefoon, website en 
clubblad. Jeugdbestuur 
en HB wijzen op het 
discreet omgaan met 
en het bewaken van de 
privacy 
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3 Grensoverschrijdende aspecten en incidenten     
     
 Aspecten en maatregelen Karakter Verankerd in / 

verwijzing naar 
protocol 

Toelichting 

3.1 Procedure schorsing en verwijdering jeugdspelers   Statuten en 
huish.reglement. 

 

3.2 Procedure schorsing en verwijdering vrijwilligers   Idem  
 Verzuim en afwezigheid     
3.3 Opkomst trainingen en wedstrijden   Verantwoording 

trainers en leiders, 
niet vastgelegd. wel 
faciliteiten zoals 
Excel sheets e.d. 

 

 Incidentenregistratie     
3.4 Registratie (arbeids-) ongevallen   Wordt schriftelijk 

vastgelegd. 
 

3.5 Registratie incidenten grensoverschrijdend gedrag  Schriftelijk aan 
betrokkenen. 

 

3.6 Meldpunt wanordelijkheden   HB en 
Jeugdbestuur. 

 

 Voorschriften hoe te handelen    
3.7 Aanpak (dreigen met) pesten, agressie, geweld, 

(verbaal en fysiek), seksuele intimidatie, racisme en 
discriminatie.  

 Niet vastgelegd, 
helder verstand 
gebruiken. 

 

3.8 Opvang vrijwilligers bij ernstige incidenten  Idem boven.  
3.9 Opvang jeugdspelers bij ernstige incidenten  Idem.  
3.10 Hulplijn Noodgevallen   Alleen 112 en 

dokterswacht en 
huisarts. 

 

3.11 Melden kindermishandeling  Niet vastgelegd  
3.12 Aanpak ongewenst bezoek in en om het 

sportcomplex  
 Reguliere 

veiligheids- 
maatregelen. 

 

3.13 Protocol Rouwverwerking   Niet vastgelegd.  
     
 Actief beleid    
3.14 Wapenbezit  Zaak HB, 

verwijzend naar 
Statuten en 
huishoudelijk 
reglement 

 

3.15 Drugsgebruik en -handel  Idem  
3.16 Alcoholgebruik  Horecavergunning, 

gemeentelijke 
bepalingen , IVA 
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training. 
3.17 Vandalisme   Statuten en Huish 

reglement. Zaak 
HB. 

 

3.18 Diefstal  Idem.  
3.19 Overige voorschriften  Idem.  
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4 Ruimtelijke en fysieke aspecten     
     
 Aspecten en maatregelen Karakter Verankerd in / verwijzing 

naar protocol 
Toelichting 

4.1 Risico Inventarisatie en Evaluatie Sport  Niet vastgelegd.   
4.2 Plan van aanpak RI&E  Idem.  
4.3 Inspectie Brandveiligheid  Accommodatiemanager  
4.4 Inspectie Bouwtechnisch   Accommodatiemanager  
4.5 Inspectie Materialen, Inventaris en 

Speeltoestellen 
 Accommodatiemanager  

 Toegankelijkheid en inrichting     
4.6 Entree  Goed, zie kadastraal uittreksel, 

uitvoeringstekening en 
toegankelijkheid ambulance 
e.d. 

 

4.7 Fietsenstalling   Gemeente  
4.8 Parkeerplaats   Gemeente  
4.9 Inrichting sportcomplex  Gemeente, club, KNVB.  
 Beveiligingsmaatregelen    
4.10 Afspraken en regels m.b.t. toezicht en 

surveillance  
 Nvt  

4.11 Cameratoezicht  Nvt.  
4.12 Verlichting   Voldoende reguliere 

voorzieningen 
 

4.13 Hekken sportcomplex  Conform voorwaarden 
Gemeente en KNVB. 

 

4.14 Overige   Nvt  
 Omgevingsveiligheid     
4.15 Veiligheid directe omgeving 

sportcomplex 
 Ligging in woonwijk, reguliere 

voorzieningen, toezicht en 
toegankelijkheid. 

 

4.16 Verkeersveiligheid rond sportcomplex  Reguliere voorzieningen.  
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Adviezen om te komen tot een veiliger sportklimaat 
  
 
Algemeen 
• Ontwikkel voor een veilig sportklimaat een veiligheidsplan. Het veiligheidsplan is een belangrijk 

hulpmiddel om alle afspraken en acties op elkaar af te stemmen.  
• Veiligheidsbeleid is cyclisch beleid. Hoofdfasen van de cyclus zijn: formuleren, uitvoeren, 

monitoren/evalueren en actualiseren. 
• Een veilige vereniging raakt iedereen. Werken aan een veilig sportklimaat eist een brede betrokkenheid 

van vrijwilligers, jeugdspelers, bestuur en ouders. 
• Geef zelf het goede voorbeeld. Het opstellen van duidelijke gedragsregels voor alle groeperingen 

binnen de vereniging, is een belangrijke voorwaarde voor een veilig sportklimaat.   
• Registreer incidenten. Inzicht in incidenten die in en om de vereniging plaatsvinden, geeft handvatten 

voor het verder ontwikkelen van een veilig sportklimaat.  
 
Bestuur 
• Benoem naast een verantwoordelijk bestuurslid, een functionaris/vrijwilliger die belast is met de 

dagelijkse uitvoering van taken voor veiligheid in en om de vereniging.  
• Zie toe op de handhaving van afspraken. Het is de taak van het bestuur om alle betrokkenen te 

doordringen van het belang hiervan. Een veilige vereniging vereist dat de gemaakte afspraken ook 
gehandhaafd worden en overtredingen gesanctioneerd worden. 

• Bied jeugdspelers en een vertegenwoordiging van hun ouders gelegenheid om verantwoordelijkheid te 
dragen voor veiligheid. Door het actief inschakelen van jeugdspelers en ouders kunnen zij bijdragen 
aan de formulering, uitvoering en evaluatie van het veiligheidsbeleid. 

• Zorg voor scholing en professionalisering van vrijwilligers. Training en scholing van vrijwilligers kan de 
risico’s van escalatie van conflicten zo veel mogelijk beperken. 

 
Vrijwilligers 
• Betrek jeugdspelers actief in gesprekken over veiligheid op de vereniging en op en om het voetbalveld. 

Het betrekken van jeugdspelers bij de gang van zaken op de vereniging is een absolute voorwaarde 
voor een veilig sportklimaat.  

• Besteed in reguliere contactmomenten of via themaprojecten/bijeenkomsten aandacht aan 
onderwerpen die bedreigend kunnen zijn voor de veiligheid.  

• Zet eventueel peer educators in (voorlichting door jeugdspelers aan jeugdspelers).  
• Werk aan de deskundigheid van vrijwilligers.  
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Aantekeningen intake gesprek  
 
Datum 16 december 
Aanwezig:  bestuur  + coördinator A en B jeugd 
KNVB:  Gerard en Erik 
Halt: Frouktje 
 
Een incident vormde voor DWP de eerste aanleiding om in gesprek te gaan over de veiligheidsanalyse. 
Tijdens dit gesprek bespreken we de inhoud van de veiligheidsanalyse en de draagvlak binnen de 
vereniging om deel te nemen aan de analyse. 
Het incident is inmiddels opgelost en vormt geen directe noodzaak tot een veiligheidsanalyse voor DWP.  
Reden om met de veiligheidsanalyse mee te doen is het aspect veiligheid eens onder de loep te nemen. 
Wellicht zijn de uitkomsten voor de vereniging een eyeopener en biedt het handvatten om concreet aan de 
slag te gaan. 
 
Er zijn gedragsregels maar de behoefte wordt gevoeld om die wat meer te laten leven en meer gedragen te 
laten zijn.  ( op die manier kan gewerkt worden aan een aanspreekcultuur) 
 
Belangrijke vraag is:  hoe wordt beleid vertaald naar de praktijk? 
 
 
 
 
Afspraken: 
DWP gaat met de veiligheidsanalyse aan de slag.  Het bestuur is akkoord en ziet voldoende draagvlak om 
dit traject op te starten.  Er wordt een projectgroep samengesteld, die bestaat uit max drie mensen. ( jeugd 
en 1 bestuurslid) 
Eind januari hebben we een gesprek met de projectgroep om:   het projectplan op te stellen- het traject in 
tijd te zetten- de checklist te bespreken en verdere afspraken te maken. 
 
Gerard mailt het overzicht van  het traject en de checklist alvast naar DWP 
( secretaris@vvdwp.nl)  
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Overeenkomst Naar een Veiliger Sportklimaat  
     

Ondergetekende partijen: 

 
Stichting Halt, vertegenwoordigd door de projectbegeleidster, mevr. Judith Goos , 
De KNVB, vertegenwoordigd door de projectbegeleider VSK, dhr. Gerard Gussinklo, 

 
en 
 
Voetbalvereniging DWP te St. Johannesga vertegenwoordigd door de Bestuurssecretaris, dhr. Henry van 

Drogen 
 
overwegend dat: 

• sportverenigingen met jeugd ook een pedagogische rol hebben; 

• sporten niet alleen leuk is, het draagt bij aan de gezondheid en versterkt sociale vaardigheden; 

• ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn; 

• een veilig sportklimaat een verantwoordelijkheid is van álle betrokkenen;  
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• een sportvereniging midden in de samenleving staat, betrokkenen van buiten de vereniging een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de bevordering van een veilig sportklimaat;  

• de Veiligheidsanalyse onderdeel uitmaakt van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’; 

• het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en 
ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken; 

• Halt deze Veiligheidsanalyse uitvoert in samenwerking en afstemming met de KNVB;  

• Halt en KNVB expertise hebben op het gebied van het creëren van een veilig en sociaal sportklimaat. 

 

komen overeen dat: 

• Halt en KNVB in samenwerking met het Bestuur van de vereniging een periode van drie maanden de 
Veiligheidsanalyse uitvoeren; 

• De Veiligheidsanalyse verschillende uitvoeringactiviteiten omvat, waarbij de verschillende geledingen 
binnen de sportvereniging en daar buiten betrokken worden; 

• dit leidt tot een dialoog binnen de vereniging en bewustwording omtrent veiligheid; 

• de Veiligheidsanalyse wordt afgerond met analyse en advies met concrete aanbevelingen voor 
mogelijke vervolgstappen. De KNVB kan de verdere implementatie ondersteunen binnen de reguliere 
kaders; 

• het Bestuur van de sportvereniging eindverantwoordelijk is voor een sociaal en veilig sportklimaat en 
zich zal inspannen om dit onderwerp aandacht te geven; 

• ondergetekende sportvereniging, Halt en de KNVB zich verbinden aan de bijgevoegde aanvullende 
voorwaarden. 
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Aldus overeengekomen te St. Johannesga op 27 februari 2015 door: 
 
 
vv DWP te St. Johannesga            Stichting Halt                       KNVB 

Handtekening:    Handtekening:                       Handtekening:            
 
 
  
 
 
Naam: H, van Drogen    Naam: J. Goos             Naam: G.H.Gussinklo 
Functie: Secretaris Bestuur   Functie: projectbeleidster         Functie: projectbegeleider 
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Voorwaarden  

Voor deelname aan de Veiligheidsanalyse dienen sportverenigingen akkoord te zijn met onderstaande 
voorwaarden. Het betreft een planning en opsomming van verantwoordelijkheden voor beide 
uitvoeringspartijen. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.  
 
Wat Wanneer  Wie 
Intakegesprek met bestuur 
Het bestuur, Halt en KNVB bespreken wederzijdse 
behoeften, verwachtingen en doel van de pilot.  
Bestuur maakt in overleg met Halt een planning. 

16 december 
2014 

Bestuur, Halt en KNVB  

   
Elementen Veiligheidsanalyse   
Kick-off en startbijeenkomst 27 februari 2015 Bestuur, Halt en KNVB 
Afname checklist Jan/febr 2015 Bestuur, Halt en KNVB 
Uitvoering schouw 14 maart 2015 Halt en KNVB 
Gesprek op basis van checklist en schouw Nog te bepalen Bestuur, Halt en KNVB 
Afname vragenlijsten  Vanaf 27 februari 

2015 
Halt en KNVB i.s.m. 
Bestuur 

Bijeenkomst vrijwilligers 13 maart 2015 Bij aanvang van de 
bijeenkomst worden 
Halt en KNVB 
geïntroduceerd door 
het Bestuur.  
Uitvoering Halt en 
KNVB 

Bijeenkomst afvaardiging ouders 9 maart 2015 Bij aanvang van de 
bijeenkomst worden 
Halt en KNVB 
geïntroduceerd door 
het Bestuur.  
Uitvoering Halt en 
KNVB. 

Bijeenkomst jeugdvoetballers 11 maart 2015 Bij aanvang van de 
bijeenkomst worden 
Halt en KNVB 
geïntroduceerd door 
het Bestuur.  
Uitvoering Halt en 
KNVB. 

Bijeenkomst seniorvoetballers 9 maart 2015 Bij aanvang van de 
bijeenkomst worden 
Halt en KNVB 
geïntroduceerd door 
het Bestuur.  
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Uitvoering Halt en 
KNVB. 

Oriënterend en onderzoekend gesprek met relevante 
externe partners 

8 mei 2015 Uitvoering Halt en 
KNVB in overleg met 
Bestuur.  

Aanleveren concept rapportage bevindingen, 
verbeterpunten en aanbevelingen voor mogelijke 
vervolgstappen 

Nog te bepalen Halt en KNVB 

Evaluatiebijeenkomst met afvaardiging vanuit de 
verschillende geledingen 

Najaar 2015 Halt, KNVB en Bestuur 

Aanleveren definitieve rapportage tijdens slotbijeenkomst 19 mei 2015 Halt en KNVB en 
Bestuur 

	  

Wat Wanneer  Wie 
   
Communicatie en organisatie   
Het bestuur en Halt en KNVB wijzen een vast 
contactpersoon aan voor de uitvoering van de 
Veiligheidsanalyse. 

Gedurende het 
volledige project 

Halt, KNVB en 
Bestuur. 

Bestuur is verantwoordelijk voor de interne communicatie 
en creëert draagvlak. 

Gedurende de 
uitvoeringsfase 

Bestuur  

Het bestuur informeert vrijwilligers, ouders en jeugdspelers  
en stimuleert hen deel te nemen aan de bijeenkomsten. 
Halt en KNVB kunnen hierbij ondersteunen. 

Gedurende het 
volledige project 

Bestuur 

Het bestuur maakt in overleg met Halt en KNVB een 
selectie van deelnemers en formeert de groepen. De 
betrokkenen zijn daarbij bereid gevonden deel te nemen 
aan de bijeenkomsten. 

Gedurende het 
volledige project 

Bestuur  

Eventuele (externe) mediavragen worden in overleg met 
Halt en KNVB opgepakt. 

Gedurende het 
volledige project 

Halt, KNVB  en 
Bestuur. 
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Verslag 27-2-15 DWP startbijeenkomst  
 
Aanwezig een kleine 20 personen inclusief Gerard en Judith namens KNVB en Halt.  
Plaats: kantine DWP St. Johannesga 
 
Aandachtspunt voor toekomstige bijeenkomsten: de beamer/computerinstallatie. Er zijn opstartproblemen 
met de Wifi en uiteindelijk wordt via de eigen computer de pp gestart.  
 
De campagneposters zijn uitgedeeld bij de aanwezigen en op de ramen zijn er ook diversen te zien. De 
vereniging doet goed zijn best om het traject/project onder de leden onder de aandacht te brengen.  
 
Henry de secretaris van de vereniging doet het woord namens de vereniging en legt uit dat het incident op 
de school in Heerenveen vorig jaar de aanleiding is geweest om eens binnen de vereniging te kijken hoe 
DWP nu voorbereid is op zaken of wat er nog ontwikkeld of aangepast moet worden. 
DWP ziet het als een kans.  
In de week van 9 maart zullen dan ook gesprekken plaats vinden met alle groepen die bij de vereniging 
horen. Het gaat om met elkaar dingen in gang te zetten en evt aan te passen.  en niet van boven af 
opgelegd te krijgen.  
Door met elkaar te denken zijn dingen beter de begrijpen en evt. gemakkelijker te accepteren en te 
veranderen.  
Uitgangpunt in het proces blijft: uitspreken, afspreken en aanspreken. Dat laatste is best lastig. Een club als 
DWP is niet langer een dorpsclub maar een bedrijf. Zo moet het geleid worden en deze ombuiging gaat 
gepaard met weerstand. DWP heeft het idee dat het steeds beter staat en een bestuur heeft dat aardig op 1 
lijn zit door de zakelijke achtergrond van bestuursleden.  
 
Voor het bestuur van DWP is het proces een middel om te kijken dat je je nog bewuster wordt van het gene 
je misschien al doet. En evt. dingen bij te stellen. Indien nodig hoopt ze op handvatten. 
 
Wat opvalt in de bijeenkomst dat het dilemma van het aanspreken op handelingen/gedrag en bv. zelf fluiten 
heel lastig is.  
Het lijkt erop dat de vraag naar voren komt hoe kunnen we dat ondersteunen. Het vraagstuk van het heftige 
bedrag “kan het ook wat minder”.  
Er zijn verhitte momenten en hoe ga je daar dan mee om als DWP en als jeugdcommissie.  
 
De jongeren zien de veiligheid, plezier maken, dingen samendoen en mekaar helpen en ondersteunen als 
belangrijk. 
Helder moet zijn dat de liefde niet van 1 kant kan komen. Niet alleen consumeren maar ook investeren.  
De aanwezige jongere kan uitleggen wat de bedoeling is van deze avond. Samen de boodschap uitdragen 
dat je mede verantwoordelijk bent hoe het gaat  en wat het gaat worden.  
Je bent een ambassadeur van je eigen club.  
 
 
 
 



 
blad 68 van 99 Naar een veiliger Sportklimaat – VV DWP Mei 2015  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheidsanalyse Sport  
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Richtlijnen  schouw 
Een veiligheidsschouw heeft als doel om fysieke, ruimtelijke en sociale aspecten die van invloed kunnen 
zijn op de veiligheid en veiligheidsbeleving binnen een sportvereniging te inventariseren. 
 
Een schouw is een momentopname. Het gaat om jouw waarneming op het moment van de schouw en niet 
om een beschrijving van de situatie zoals die zich gewoonlijk of meestal voordoet. 
 
De schouw wordt uitgevoerd door het bijwonen van een (deel van een) wedstrijddag. 
Tijdens de schouw wordt een beeld gevormd van de fysieke en ruimtelijke situatie van het terrein en de 
gebouwen. De sociale situatie, omgang met elkaar en de sfeer die er heerst. Belangrijk is om tijdens de 
schouw ook met verschillende personen zoals, vrijwilligers, jeugdspelers en bezoekers gesprekken aan te 
gaan.  
 
Ter voorbereiding op de schouw is het goed je in kennis te stellen van de resultaten uit de checklist en  de 
uitkomsten van eerdere gespreken die je hebt gevoerd. 
Beide onderdelen hebben al informatie opgeleverd die je kunt gebruiken bij het schouwen. 
 
Noteer zo nodig opvallende zaken om later na te vragen bij het bestuur. 
 
 
Richtinggevende aandachtspunten voor de uitvoering van een schouw 
 
 
Fysieke en ruimtelijke situatie 
1. Hoe is de entree van de sportvereniging? 

Op de hoofdroute door Sintjohannesga staat bij de afslag naar de parkeerplaats 
achter de sporthal en bij het sportcomplex geen verwijsbord naar de 
voetbalvereniging DWP. 
De entree is goed, ondanks een beschadigd toegangshek (er missen spijlen); er is 
een duidelijke persoonstoegang/ poort (alhoewel jeugd regelmatig door het 
toegangshek klimt) 
Het algemene overzicht is duidelijk, er is geen of weinig zwerfafval (behoudens op 
de algemene parkeerplaats buiten het complex). 
Bezoekers van het sportcomplex worden persoonlijk opgevangen en wegwijs 
gemaakt à zeer bijzonder (komt weinig elders voor!) 
 

2.  Hoe is het gesteld met het onderhoud van de gebouwen en het terrein? 
Het onderhoud van de gebouwen ziet er goed uit. Het onderhoud van de velden is 
een bijzonder onderwerp (dramatisch) à zie rapportage KNVB over kwaliteit velden. 
Het hoofdveld en het tweede veld zijn “hobbelig”, het hulpveldje / zandveld is 
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dramatisch; er is sprake van drainage geulen, natheid. Wordt in de praktijk 
geprobeerd te tackelen met een zandlaag (modderboel) 
De belijning van de velden is slecht (de belijning is slecht zichtbaar) 
Aan de achterzijde van het “zandveld” is een gat in de ballenvanger. 
 

3.  Zijn er tekenen van vernieling/vandalisme? 
Er zijn geen tekenen van vernieling/vandalisme! 
 
 
 

4. Ligt er zwerfvuil? 
Zo ja, in welke mate en op welke plekken? 
Zeer beperkt aan de achterzijde van het tweede veld en de “zandvlakte” in de 
gekapte boomwal. 
 

5. Hoe zijn de kantine en kleedkamers gesitueerd en ingedeeld?  
De kleedboxen zijn achter de kantine/keuken/bestuurskamer gesitueerd. Er zijn te 
weinig kleedboxen, dus is dubbel gebruik aan de orde. Er is slechts een kleed box  
van binnen uit afsluitbaar (dames/meiden) 
Tevens wordt door de meiden vaak gebruik gemaakt van de kleedruimtes in de 
nabije sporthal bij het parkeerterrein (buiten sportcomplex)  
 
De toegang naar de kantine is niet duidelijk (officieel via de “centrale hal”, met 
toegang naar de toiletten, bestuurskamer, wedstrijdsecretariaat en de kantine) 
 
Aan de buitenzijde van de kantine naast het hoofdveld is een overdekte rook plek 
gecreëerd; over deze plek zijn twee opmerkingen te maken: 

a) Veel bezoekers denken dat dit leidt tot de officiële toegang tot de kantine 
b) Er zijn speciaal asbakken opgehangen voor de peuken; tijdens de 

wedstrijddag werden zeer veel peuken gewoon op de grond uitgetrapt 
c) Overigens werd er ook gerookt bij de kleedboxen 

 
6. Hoe is het buitenterrein ingedeeld? 

Bij binnenkomst op park is het hoofdveld aan de linkerzijde gelegen tegenover de 
kantine. Voor het “zandveldje” en het tweede veld en alle kleed boxen moet men om 
de kantine heen. Het complex is a.h.w. in L-vorm om het hoofdgebouw gesitueerd. 
Rondom het complex zijn sloten gesitueerd, welke niet tot het complex behoren; een 
deel van deze sloten is breed en redelijk diep en gesitueerd bij het hoofdveld en het 
tweede veld. De overige sloten zijn smal en ondiep. 
Er zijn veel bankjes om te zitten 
 

7. Is de begrenzing van het sportterrein helder? 
Ja, door het toegangshek en de sloten. 
 

8. Is er bewegwijzering aanwezig? 
Deels: zie toegang kantine en zie nooddeuren. Een betere aanduiding voor de 



 
blad 71 van 99 Naar een veiliger Sportklimaat – VV DWP Mei 2015  

 

 

toegang naar de kantine zou raadzaam zijn. 
Geen heldere verwijsborden naar kleedboxen en velden; wordt echter ondervangen 
door persoonlijke begeleiding van zowel bezoekers als leden bij DWP. 
 

9. Is het gebied goed bereikbaar voor hulpdiensten? 
Ja, mits men bij het parkeren van fietsen en auto’s rekening houdt met de toegang 
tot het voetbalcomplex voor hulpdiensten. 
 

10. Zijn er blinde hoeken/ onoverzichtelijke plekken? 
Alleen min of meer, onmiddellijk na het toegangshek aan de rechterzijde achter het 
hoofdgebouw. 
 

11. Zijn er functies/aspecten op of om het terrein die ongewenst 
gebruik uitlokken of tot onveiligheidsgevoelens kunnen leiden? 
De dug-outs zijn van steen met een betonnen dak à dat kan tot ongelukken leiden: 
zie incident N.O. Friesland 
Het terrein is overzichtelijk mede dankzij de kap van boomsingels. 
 
 
 

 
 
 

Bijzonderheden en aandachtspunten: 
• Belijning velden 
• Bewegwijzering in dorp naar sportcomplex DWP 
• Bewegwijzering naar kantine en kleedboxen 
• Hekwerk toegangshek (verwijderde spijlen) 
• De brede sloot (behoort niet tot complex, maar kan voor kleine kinderen 

gevaar oproepen) 
• Dug-outs ; van steen met betonnen dak 
• Kapotte ballenvanger achterzijde “zandveld” 
• Kapotte lamp achterzijde gebouw ter hoogte van de “personeels”-toegang 

naar de keuken/kantine 
• Er wordt gerookt bij de kleedboxen 
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 Sociale situatie 
1. Hoe is het ontvangst bij de sportvereniging ? 

Er is sprake van persoonlijke en vriendelijke ontvangst van gasten/teams, welke 
begeleid worden naar de kleed boxen. 
Het kader is goed herkenbaar d.m.v. de jassen met opdruk. 
De ontvangst in de kantine is bijzonder aardig/vriendelijk en duidelijk ingesteld op 
gastvrijheid. (de koffie en de gehaktbal waren heerlijk!) 
 

2. Is er binnen de sportvereniging  voldoende sociale controle? 
Ja zeker, maar het lijkt erop, dat de aanspreekcultuur niet altijd en overal goed is 
verankerd. 
De grootte van de club speelt een positieve rol; men kent het kader en spreekt een  
elftalleider gemakkelijk aan.  
 

3. Hoe is het toezicht in de verschillende ruimtes en op het buitenterrein 
georganiseerd? 
De gastheer en de leiders zien toe op gebruik van ruimtes en van het complex. De 
kantinebezetting ziet toe op de juiste gang van zaken in de kantine. 
Ouders vinden het complex OK ondanks de volle kleedkamers; een beetje 
inschikken af en toe, dan is het wel te doen. 
 

4. Hoe is de onderlinge bejegening tussen de verschillende geledingen van de 
sportvereniging? (vrijwilligers,jeugdspelers, ouders, bezoekers) 
Er zijn geen opvallende en negatieve zaken aan de orde geweest. 
Bij de F-jes was er sprake van positieve en stimulerende opmerkingen van de zijde 
van de leiders en ouders 
Ouders ervaren de sfeer als gemoedelijk en gastvrij; bovendien complex goed 
overzichtelijk. Men is over het algemeen ook van mening dat je je als ouder niet 
moet bemoeien met het spel; daar is de trainer en leider voor. Tenslotte “gaat het 
om het spelplezier” bij de kinderen. 
 
Hoe gaat men met elkaar om, welke omgangsvormen kun je waarnemen? 
Er was op het moment van opname (zaterdagmorgen) sprake van informele en 
ontspannen omgangsvormen. 
De leiders van de teams hebben duidelijk aandacht voor de kinderen en de kinderen 
gaan graag naar de sportclub toe. 
Een jongetje van de tegenpartij gaf aan dat, ondanks het feit, dat hij verloren had, hij 
het een leuke wedstrijd vond. Hij ging voor het plezier naar het voetbal; de uitslag 
vond hij minder belangrijk. 
 

5. Hoe is de sfeer binnen de sportvereniging ,in de verschillende ruimten (kantine, 
kleedlokalen ,toiletten, fietsenstalling etc.) en op en om het voetbalveld? 
Over het algemeen goed; toch lijken er zo nu en dan ook wel (hanteerbare) 
spanningen, afgaand op de geluiden. (ouders die zich al te luidruchtig bemoeien 
met de gang van zaken bij hun kind of met opmerkingen over de scheidsrechter 
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en/of grensrechter) 
 
 

6. Worden de leden, bezoekers aangesproken bij overtreding van regels en/of bij 
onheuse bejegening /grof taalgebruik? 
Over het algemeen wel. Toch bestaat er d.z.z. enige twijfel over de 
aanspreekcultuur…. 
 

7. Worden vastgestelde regels consequent en eenduidig gehandhaafd? 
Niet altijd. De regels zijn wel duidelijk gemaakt, maar de follow-up is niet altijd 100% 
 

 Bijzonderheden en aandachtspunten: 
• Club in dorpsverband met spelers ook uit omliggende dorpen 
• Er is sprake van duidelijke groei, met name ook bij de meiden; dat levert wel 

ruimteproblemen op. 
• Qua omvang goed te overzien, met een eigen cultuur/sfeer en een 

duidelijke herkenbaarheid (gastheer, kleding) 
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bijeenkomst Veiligheidsanalyse sport – bijeenkomsten ouders 
Datum 9 maart 2015 
aanwezig 9 ouders + Judith Goos (HALT) + Gerard Gussinklo (KNVB) 
afwezig  
   
  
Hierbij doet  Judith Goos verslag van de bijeenkomst met ouders van de voetbalvereniging DWP  te Sint 
Johannesga.     
Het verslag  is vertrouwelijk en wordt zonder toestemming van de vereniging niet aan derden geopenbaard.  
 
Beschrijving van de uitgangsvraag 
Doel van de bijeenkomst is om samen met deze groep aandacht te besteden aan het onderwerp Veilig 
Sport Klimaat en de vraag in hoeverre daarover helderheid bestaat bij de (ouders van -) leden van de vv 
DWP en in hoeverre daaruit voortkomend de vv DWP  “veiligheidsspelregels” kent en of men zich daar aan 
houdt. 
 
Associaties n.a.v. de uitgangsvraag   

1. Algemeen veiligheid;  
- DWP is een vriendelijke club met een lage drempel. Er is veel onderling contact tussen ouders 

via een app. 
- als ouders soms last van agressieve ouders, zowel van DWP zelf alsook van uitspelende 

vereniging. 
- Over het algemeen kunnen kinderen hier goed en onbekommerd spelen  
- Er is sprake van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, er wordt geluisterd naar de ouders, 

er is een open communicatie. 
- Het bestuur pakt zaken goed op, zeker als er klachten zijn over gedrag van mensen 
- Wat doen we met ouders die zich niet gedragen; worden er op aangesproken. Is overigens wel 

ongemakkelijk. à Leider is vaak de “sleutel”, ook als kinderen in de war raken door 
opmerkingen vanaf de zijlijn.  

- Kinderen moeten plezier hebben; dat is leidend bij het jeugdvoetbal (de basis) 
- Eenmaal een slechte naam blijft achtervolgen à zie voorval op school. 
- Voorval is aangepakt op basis van beleid en dat was goed. 
- De afspraak om een hand te geven ligt vast bij de vereniging en behoort tot de vaste normen  

van de vereniging 
- Bij conflicten wordt het bestuur ingeschakeld, dat op basis van “hoor en wederhoor”, tot een 

besluit komt. In ieder geval vindt er een gesprek plaats en eventueel worden er maatregelen 
genomen eventueel bevestigd door middel van een brief aan de ouders. 

- Ook voor ouders, bezoekers zijn er protocollen (zie ook huishoudelijk regelement en statuten) 
 

2. Accommodatie 
- Er is sprake van ruimtegebrek zeker gezien de groeispurt bij de vereniging, de faciliteiten zijn te 

krap; er zijn te weinig kleedkamers 
 

Verslag 
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1. Veiligheid omgeving en DWP-complex 

- De grote brede sloten aan de voorzijde en zijkant van het complex zijn gevaarlijk voor kleine 
kinderen; ze behoren echter niet bij het DWP complex. De verantwoordelijkheid voor kleine 
kinderen ligt bij de ouders. Overigens letten ook anderen bij DWP op. Er kunnen overigens 
geen hekken geplaatst worden langs deze sloten; niet uit kostenoogpunt, maar ook het 
Waterschap moet deze sloten goed kunnen onderhouden. 

- Er was een grote wespenkolonie; dat is overigens i.s.m. de Gemeente aangepakt. 
- De wateroverlast op het oefenveld is wel een probleem 

 
2. Sociale Veiligheid 

- De sociale veiligheid is per team verschillend; soms zijn er onderlinge “heethoofden”. 
- Het trainen door jonge trainers (14 tot 16 jaar) geeft soms gedonder/onrust; met ondersteuning 

van ouders gaat het meestal wel goed. (kwestie van “overwicht”??) 
- Probleem hierbij is het verkrijgen van voldoende trainers à wat kun je daartegen doen? 
- Deel van het probleem is het feit, dat sommige jeugdige trainers zich niet goed voorbereiden 
- Mogelijke oplossingen: een app. voor trainingen zou misschien behulpzaam kunnen zijn. 

Overigens is een duidelijke structuur en afspraken van groot belang. Signalen over de 
trainingen moeten wel worden doorgegeven aan de jeugdcoördinator. Tijdens de trainingen 
door jonge trainers zou een oudere trainer erbij als ondersteuning een goed zaak zijn. 
Eventueel wordt gedacht aan een betaalde jeugdtrainer. Er kunnen “clinics” voor beginnende 
trainers gegeven worden à contact met de KNVB hierover wordt gesuggereerd.  

- Meer ondersteuning zou wenselijk zijn, tevens zou een goede opleiding voor de jonge trainers 
van belang zijn. 

- Andere suggesties; de lokale huisarts heeft zelf aangeboden informatie te geven bij de club 
over het belang van “warming-up en cooling-down”. Daarnaast zou een app. en een map met 
basisgegevens voor de training van belang zijn. 

- Vrijwilligers moeten de training doen; 2x per week trainen is vaak logistiek een probleem. Als 
voorbeeld wordt verwezen naar A-junioren, die laat terug komen van hun opleiding; zij kunnen 
dan minder doen.  

 
3. Vrijwilligers 

- Zijn vaak dezelfde ouders die initiatief nemen; een voorstel zou kunnen zijn om ouders te 
vragen roulerend mee te draaien in de diverse taken. 

- Bij aanmelden voor lidmaatschap standaard erop wijzen dat van ouders van jeugd wordt 
verwacht dat ze een bijdrage leveren aan het club functioneren 

 
4. Rolverdeling binnen de vereniging 

- De rolverdeling bij DWP is voor iedereen duidelijk; er is info op de website, er is een duidelijk 
boekje 

- Aanspreekpunten zijn o.a. de leider, de trainer, de jeugd coördinator, de jeugdcommissie en het 
Bestuur 

- Iedere wedstrijddag is er iemand die gasten / tegenspelers verwelkomt en wegwijs maakt op 
het complex à kleedboxen, velden, kantine 
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5. Tenslotte 

- Ouders zijn uiterst benieuwd naar het antwoord op de vraag “welke activiteiten de tegenspelers 
uit het gememoreerde conflict tussen jeugdspelers gaan doen”. 

- Vlgs de ouders moet daar echt wat gebeuren, gezien een aantal voorvallen, zoals bespugen 
van spelers van DWP 

- De ouders achten het van groot belang dat de kwaliteit van scheidsrechters wordt “opgekrikt”! 
 

6. Wat gaat goed en wat kan beter bij DWP? 
 
Goed      Kan beter 
• Organisatie van de club (2x)  * Verbetering velden ( 8x) en meer kleedkamers 
• De ontvangst bij DWP   * jonge trainers beter opleiden en begeleiden (2x) 
• De trainingen    * begeleiding van jeugdige trainers kan beter 
• De organisatie van de wedstrijden  * oudere trainers en betere voorbereiding training 
• Informatievoorziening aan ouders/leden * beginnende trainers standaard cursus KNVB  

                                                                        aanbieden voorafgaand aan start trainingen. 
• De inzet van vrijwilligers    * Meer andere ouders betrekken (is ook leuk voor  

                                                                        eigen kinderen) 
• Rolverdeling; wie waarvoor verantw. * vangnetten achter de goals 
• Goede sfeer teams (2x) 
• Gastheer tijdens wedstrijddagen 
• Kantine personeel 
• Kinderen van verschillende dorpen en scholen kunnen goed samen zijn en spelen 
• Goede en gemoedelijke sfeer 
• Positiviteit Bestuur 
• Veel vrijwilligers met één doel: plezier 
• Veel betrokken ouders, gezelligheid langs de lijn  
• Goede en gemoedelijke sfeer. 

 
 
 Beschrijving van een concreet voorbeeld 
[beschrijf het concrete voorbeeld,spits het voorbeeld toe op één cruciale handeling, ervaring, oordeel]   
 
Analyse 
[beschrijf de kern van de dialoog, beelden en vragen vanuit de groep. Formuleer de essentie: 
waar draait het hier om ? Wat zijn de onderliggende redenen,waarden of principes van het probleem of een 
oplossing?]   
 
Conclusie 
[beschrijf kort en bondig: de gezamenlijke consensus /conclusie en eventuele oplossingsrichtingen]   
 
Vervolgafspraken  
[beschrijf eventuele vervolgafspraken]   
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bijeenkomst Veiligheidsanalyse sport – bijeenkomsten seniorspelers 
Datum 9 maart 2015 
aanwezig 6 Senioren + Judith Goos (HALT) en Gerard Gussinklo (KNVB) 
afwezig  
   
 
Hierbij doet  Judith Goos verslag van de bijeenkomst met senioren van de voetbalvereniging DWP te Sint 
Johannesga.     
Het verslag  is vertrouwelijk en wordt zonder toestemming van de vereniging niet aan derden geopenbaard.  
 
Beschrijving van de uitgangsvraag 
Doel van de bijeenkomst is om samen met deze groep aandacht te besteden aan het onderwerp Veilig 
Sport Klimaat en de vraag in hoeverre daarover helderheid bestaat bij de leden van de vv DWP en in 
hoeverre daaruit voortkomend de vv DWP  “veiligheidsspelregels” kent en of men zich daar aan houdt. 
 
Associaties n.a.v. de uitgangsvraag   

1. Veiligheid; 
- Er gebeuren geen rare dingen in het veld, er is geen “gekkigheid” 
- Er is respect voor elkaar zowel binnen (in de kantine en kleedboxen)  alsook buiten op het veld 
- Uit oogpunt van veiligheid is er nog wel wat te melden over de accommodatie/velden: 
- Het hoofdveld is redelijk, het tweede veld is al minder, terwijl het “noodveldje” je noodzaakt om 

in te houden 
- (De KNVB is reeds geweest en heeft een grondige analyse opgemaakt van de kwaliteit van de 

velden à hierover is een uitgebreid rapport opgemaakt en verzonden aan het Bestuur van 
DWP. Het Bestuur heeft dit rapport inmiddels overhandigd (en besproken) met de Gemeente. 

- Het complex is v.w.b. de voetbalmaterialen OK (ballen, doelen, etc) 
- Bij de vereniging let men goed op elkaar; er is Zorg voor elkaar. 
- Het toegangshek staat deels (personenpoort) open, vanwege de bereikbaarheid van de AED 

voor iedere dorpsbewoner 
- Algemeen: de veiligheid bij DWP is OK 

 
2. De accommodatie: 

- Er zijn te weinig kleedboxen  

Verslag 
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- De accommodatie is eigenlijk te klein voor het groeiende aantal leden, vooral ook onder de 
meiden 

- Er zijn geen aparte kleedboxen voor de meiden à deze maken vaak gebruik van kleedruimtes 
in de nabij gelegen sporthal (500 meter??) 

- Op het moment dat meiden wel gebruik maken van eigen kleedboxen/ douches, kunnen deze 
met behulp van een schuif op slot. Nadeel à de deur is dan niet van buitenaf te openen! 

- Verder zijn de kleedboxen/douches wel OK ; zijn vrij recent opgeknapt. 
 

3. De omheining 
- De scheidsrechter ziet erop toe dat het publiek buiten de omheining van het hoofdveld blijft. 
-  
- De aanwezigen blijven uit eigener beweging buiten de omheining 

 
4. Arbitrage 

- Clubscheidsrechters letten goed op. 
- Er is echter wel een probleem; de clubscheidsrechter kent vaak de spelregels niet goed. 
- Als je je niet aan de regels houdt, wordt er nadrukkelijk nagevraagd waarom je dat niet doet. 
- Er worden maximaal 2 waarschuwingen gegeven, daarna wordt je verwijderd van het complex 

en krijg je geen toegang meer. Een en ander wordt door het Bestuur afgehandeld.  
 

5. Discussie omtrent gedrag in en langs de velden (van ouders en spelers) 
- Ouders zijn af en toe een probleem; er dient wat van gezegd te worden (door wie?) 
- Ouders moeten zich bewust zijn van het effect van hun gedrag op anderen, waaronder hun 

eigen kind 
- Kinderen zouden hun ouders moeten aanspreken op hun gedrag. 
- Overigens, hoe voorkom je vechtpartijen langs het veld en evt. elders (zie voorbeeld school). 

Iedereen dient zich bewust te zijn van het feit, dat je door je gedrag de club in diskrediet kunt 
brengen à hier dient wel aandacht voor te komen. 

- Vraag is wie wat doet m.b.t. regels; er moeten wel duidelijke voorbeeldfuncties komen. 
Bijvoorbeeld: de leider van het seniorenteam kan, mits helder uitgesproken, een duidelijk 
stempel zetten op het spel en de uitwerking ervan, ook langs de lijn. 

- Iedereen is het er over eens, dat het Bestuur hier aandacht aan kan besteden richting de 
verschillende coaches. 

- Er komt een duidelijk advies vanuit deze groep: gedragsregels zichtbaarder maken 
 

6. Is helder wie wat doet bij de vereniging? 
- Over het algemeen is dat vrij helder; ieder kent elkaar. Vraag wordt positief beantwoord. Er is 

sprake van sociale controle. 
- De voetbalpassencontrole is ook een mooi moment om elkaar te leren kennen/ je voor te 

stellen. 
 

7. Aanspreekgedrag; 
- Dat is helder bij DWP; men spreekt elkaar aan, soms wel stevig, maar “potje bier erna” 
- Iedereen op basis van zijn eigen positie en mogelijkheden 

 
8. Tenslotte 
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- Er komt een voorstel om de huidige gele kaart te vervangen door de zogenaamde 15 minuten-
regeling. Dit voorstel dient te worden ingediend bij de KNVB en kan niet verder in het kader van 
het VSK project worden besproken. 

 
 
Beschrijving van een concreet voorbeeld 
[beschrijf het concrete voorbeeld,spits het voorbeeld toe op één cruciale handeling, ervaring, oordeel]   
 
Analyse 
 
Conclusie 
Een groep senioren, die over het algemeen zeer tevreden zijn over de gang van zaken bij de vv DWP. 
Men is tevreden over de sfeer en de sociale controle binnen de club.  
Tevens een groep, die aangeeft dat het naar haar mening niet zo helder is hoe je een probleem 
(vechtpartijen binnen/buiten de club) in goede toekomstbestendige banen kan leiden. Men heeft ook zo zijn 
twijfel over een aanpakmodel (bijvoorbeeld n.a.v. het voorgevallen incident op school). 
Echt aanspreken op gedrag lijkt niet erg usance. (ondanks de sociale controle)    
 
Vervolgafspraken  
geen 
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bijeenkomst Veiligheidsanalyse sport – bijeenkomsten jeugdspelers E en F 
Datum       11 maart 2015 
Aanwezig 7 spelertjes + Judith Goos (HALT) en Gerard Gussinklo (KNVB) 
afwezig  
   
 
Hierbij doet  Gerard Gussinklo verslag van de bijeenkomst met E en F-jeugdspelers van de 
voetbalvereniging DWP te Sint Johannesga.     
Het verslag  is vertrouwelijk en wordt zonder toestemming van de vereniging niet aan derden geopenbaard.  
 
Beschrijving van de uitgangsvraag 
het doel van de bijeenkomst is bespreking van het onderwerp veiligheid (veilig sport klimaat) en de 
uitgangsvraag passend bij de huidige situatie van de vereniging is wat de vraag over veiligheid oproept bij 
deze juniorleden 
 
Associaties n.a.v. de uitgangsvraag   

1. Op welke manier (waardoor) ben je bij de vereniging gekomen; 
- Via oppas; lekker dichtbij 
- Dichtbij,(3x) lopend bereikbaar 
- Via vriendjes (2x) 
- Via broer en zus 
 

2. Waar ben je trots over bij deze vereniging? 
- Dat er leuke trainingen zijn (2x) 
- Dat er leuke toernooien en activiteiten worden georganiseerd 
- Dat ze bij de vereniging goed voor je zorgen; als je huilt, komt er gelijk iemand naar je toe. 

Verslag 



 
blad 82 van 99 Naar een veiliger Sportklimaat – VV DWP Mei 2015  

 

 

- Dat er een mooie kantine is en dat je in de pauze ranja krijgt 
- Dat de kleed box mooi is; net opgeknapt 
- Dat je gebruik mag maken van de douches (soms moeten, soms niet moeten) 
- Dat de trainingen meestal wel op tijd beginnen (er is één trainer die soms boos doet, dat is niet 

aardig.) De trainer moet wel streng zijn…… 
- Dat de trainers zowel jong als ouder zijn 
- De coach leert je trucjes 
 

3. Zijn er regels bij deze vereniging, waar je je aan moet houden? 
- De coaches geven de regels aan 
- Niet iemands kleren in de douche nat maken 
- Schoenen niet uitkloppen in de kleed box 
- Respect voor iemand hebben; niet slaan, schoppen, trappen 
- De regels staan vlgs deze spelertjes niet op papier, wel op de website 
- Treiteren en pesten gebeurt eigenlijk niet; soms wel wat ondeugend gedrag 
- Het team is verantwoordelijk voor de spullen 
 

4. Kijkt er van jullie wel eens iemand op de website van de vereniging? 
- Meestal wel voor de speeltijden en voor de foto’s 
- Gebeurt vaak ook door de ouders. 

 
5. Wat gaat er wel eens minder goed? 

- De fiets kun je niet altijd goed kwijt; iedereen moet zijn fiets goed neerzetten 
- Op wedstrijddagen is er wel eens materiaal kwijt 
- Met de kleedboxen gaat het meestal wel goed (2 teams in één box); er zijn ook veel kinderen 

die zich thuis al omkleden. 
 

6. Zijn de ouders betrokken bij het voetbal? 
- Soms wordt er wel eens hard geroepen; afhankelijk van wat er wordt geroepen is dat goed of 

niet goed. 
- Er was eens een moeder die heel hard riep; dat moet ze niet doen 
- Soms wordt je dan de verkeerde kant opgestuurd 

 
7. Zijn er wel eens erge dingen gebeurd? 

- Er kwam eens een bal tegen het glas en dat glas kreeg ik bijna op mijn hoofd 
- Wat er is gebeurd tussen de spelers van DWP en Nieuweschoot……. 

 
8. Wat doe je als er vervelend tegen je wordt gedaan op het voetbalveld? 

- Negeren 
- Weggaan 
- Terugschelden 
- Het is wel voetballen; niet slaan! 

 
Beschrijving van een concreet voorbeeld 
[beschrijf het concrete voorbeeld,spits het voorbeeld toe op één cruciale handeling, ervaring, oordeel]   
Analyse 



 
blad 83 van 99 Naar een veiliger Sportklimaat – VV DWP Mei 2015  

 

 

Vrolijk groepje; er werd netjes op de beurt gewacht en als ze iets wilden vertellen, dan werd de vinger 
opgestoken. 

• Wat is het belangrijkste? 
- Voetballen 
- Dat het leuk is; leuk bij de club 
- Niet tegen de scheidsrechter zeuren 
- Voelen ons op het gemak en veilig 
- Vlg. de spelertjes komen mannelijke coaches vanaf de E2 / E1 niet meer in de kleedboxen van 

de meiden. 
 

• Heb je ook wensen? 
- Dat DWP een “profclub” wordt 
- Dat er kunstgras komt 
- Dat DWP een sportieve club blijft 
- Dat het fijn blijft bij de club 
- Dat we op hoog niveau kunnen spelen, bij voorkeur in een stadion 

Conclusie 
[beschrijf kort en bondig: de gezamenlijke consensus /conclusie en eventuele oplossingsrichtingen]   
Vervolgafspraken  
geen   
 
 
bijeenkomst Veiligheidsanalyse sport – bijeenkomsten D1/D2 

D2D2D2vrijwilligers/ouders/seniorspelers/jeugdspelers Datum 11 maart 2015 
aanwezig 7 spelers D1 en D2 + Judith Goos (HALT) en Gerard Gussinklo (KNVB) 
afwezig  
   
 
Hierbij doet  Gerard Gussinklo verslag van de bijeenkomst met jeugdspelers D1 en D2 van de 
voetbalvereniging DWP te Sint Johannesga.    
Het verslag  is vertrouwelijk en wordt zonder toestemming van de vereniging niet aan derden geopenbaard.  
 
Beschrijving van de uitgangsvraag 
het doel van de bijeenkomst is bespreking van het onderwerp veiligheid (veilig sport klimaat) en de 
uitgangsvraag passend bij de huidige situatie van de vereniging is wat de vraag over veiligheid oproept bij 
deze juniorleden 
  
Associaties n.a.v. de uitgangsvraag 
 
1. Hoe zijn jullie bij de vereniging gekomen? 

- Omdat er hier leuk gevoetbald kan worden 

Verslag 
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- Omdat ik hier beter leer voetballen 
- Via vrienden 
- Via “doe dagen” op de basis school 
- Eerst bij ander club gevoetbald; de trainingen waren daar niet zo goed 

 
2. Wat vindt je leuk aan deze club? 

- Familiedagen 
- Zaalvoetbal toernooi 
- Levensecht tafelvoetbal 

   
3. Wat verstaan jullie onder “veilig” voetballen? 

- Niet schelden, schoppen of slaan 
- Sportief gedragen 
- Niet schelden op de scheidsrechter 
- Niet slopen van materiaal 
- Respect tonen voor de ander; niet boos reageren 

 
4. Leden van DWP zijn “ambassadeur” van het voetbal? 

- Ieder lid is een soort van vertegenwoordiger van de club 
 
5. Zijn er huisregels? 

- Hebben we niet gezien. 
- Wel regels over voetbalschoenen en de kleedkamers 
- Schoonmaken van de kleed box 
- Er zijn geen pesterijen; wel worden soms voetbalschoenen verstopt 
- Er zijn wel regels voor gedrag op het veld; niet schoppen en slaan. 
- Altijd een hand geven aan de tegenspelers en de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd à 

Dat laatste is wel moeilijk bij “vieze” overtredingen. 
- Door de leider wordt er op gewezen dat je niet mag schelden op de scheidsrechter; er wordt 

wel over gepraat. 
 
6. Voel jij je veilig bij de voetbalclub? 

- Iedere aanwezige geeft aan zich wel veilig te voelen bij de club. 
 
7. Wordt er wel eens wat gestolen, bijvoorbeeld telefoons? 

- Nog nooit meegemaakt 
- Wij hoeven telefoons ook nooit in te leveren (tip: geef aan trainer) 
- Als er een diefstal zou zijn, dan moet je met de trainer/coach of ouders praten 

 
8. Hoe wordt hier met iedereen omgegaan? 

- De trainers zijn soms te laat 
- Op donderdag zijn sommige trainers te veel met hun telefoon bezig 
- Soms wordt er geen correctie gegeven bij verkeerd uitgevoerde oefeningen 
- De trainers zouden wel wat meer aanwijzingen mogen geven 
- Er zou wel wat meer discipline mogen zijn; er zou meer opgetreden moeten worden 
- De trainers/coaches gaan respectvol om met de spelers 
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9. Ouders langs de lijn? 
- Een ouder ruzie gehad met een trainer 
- Trainer soms wat te “ruig” naar ouders 

 
10. Hoe beoordeel je het voetbalcomplex? 

- Het complex is goed, maar er zijn wel opmerkingen; 
Het trainen op het B-veld is problematisch 

- De douches zijn nu wel goed en de kleedboxen zien er netjes uit 
 
11. Kennen jullie alle rollen binnen de vereniging? 

- Wij kennen niet alle vrijwilligers en weten ook niet goed wat ze allemaal doen. 
 
 
Beschrijving van een concreet voorbeeld 
[beschrijf het concrete voorbeeld,spits het voorbeeld toe op één cruciale handeling, ervaring, oordeel]   
 
Analyse 
Een, over het algemeen, tevreden groepje voetballers met een kritische blik op het trainen. 
(Nog) niet erg geïnteresseerd in de organisatie van het voetbal en niet bekend hiermee. 
 
Conclusie 
[beschrijf kort en bondig: de gezamenlijke consensus /conclusie en eventuele oplossingsrichtingen]   
 
Vervolgafspraken  
geen 
 
 
bijeenkomst Veiligheidsanalyse sport – bijeenkomsten B-junioren 
datum 11 maart 2015 
aanwezig 3 spelers + Judith Goos (HALT) en Gerard Gussinklo (KNVB) 
afwezig  
   
 
Hierbij doet  Gerard Gussinklo verslag van de bijeenkomst met B-junioren van de voetbalvereniging DWP te 
Sint Johannesga.     
Het verslag  is vertrouwelijk en wordt zonder toestemming van de vereniging niet aan derden geopenbaard.  
 
Beschrijving van de uitgangsvraag 
het doel van de bijeenkomst is bespreking van het onderwerp veiligheid (veilig sport klimaat) en de 
uitgangsvraag passend bij de huidige situatie van de vereniging is wat de vraag over veiligheid oproept bij 
deze juniorleden 
  

Verslag 
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Associaties n.a.v. de uitgangsvraag   
1. Hoe ben je betrokken geraakt bij DWP? 

- Via vrienden; grootte van de club was van belang en tevens om lekker te voetballen 
 

2. Zijn er (veiligheids-)regels bij DWP? 
- Dragen van scheenbeschermers (tijdens wedstrijden wel, bij trainingen soms wel, soms niet) 
- Het is een goed belicht sportterrein (behalve “noodveldje”) en de kennis van de buurt is goed 
- Het hoofdveld is goed, maar het trainingsveld en het “noodveldje” zijn niet goed, waarbij het 

“noodveldje” zelfs aanleiding is geweest voor verstuikte enkels en ander malheur. Overigens 
worden “slachtoffers” snel doorgezonden naar de huisarts. 

- De kleedkamers zijn goed, maar eigenlijk maar geschikt voor max 14 spelers (en dus geen 
twee teams, vanwege gebrek aan kleedruimte!) 

- Er zijn afspraken/regels omtrent het schoon achterlaten en de schoonmaak van de kleedboxen 
- Er zijn huisregels, zoals binnen niet roken à daarvoor is een aparte buitenruimte met 

beschikbare asbakken 
- Spelregels: hand geven na de wedstrijd. Volgens de aanwezigen is het hand geven 

voorafgaand aan de wedstrijd niet zinvol. (??!!) 
- Gedragsregels; er zijn wel afspraken over, maar ondanks die regels wordt er soms te fel 

gereageerd op een medespeler die heel snel en erg boos wordt. 
 

3. Website; er wordt regelmatig naar de website van de club gekeken. 
 

4. Wensen:  
 
- Kunstgras 
- Teamuitje 
- Meer scholing op voetbalvlak 

 
5. Training/Coaching 

- De trainer/coach van deze groep is +/- 20 jaar oud  
- Soms niet streng genoeg à tijdens training mag deze wel wat strakker de lijnen uitzetten 
- “Overigens, het team kan e.e.a. zelf ook oppakken” was een uitspraak. 
- Zou je zelf in toekomst wel willen trainen of fluiten? à Nou, nee …….  Of “weet nog niet” 

 
6. Ouders aanwezig tijdens wedstrijden? 

- Soms zijn er ouders die aan de kant van het veld staan “te razen” à de scheidsrechters 
moeten deze mensen aanspreken 

 
7. Kwaliteit scheidsrechters? 

- Soms twijfelachtig. Een voorbeeld: een scheidsrechter, die tevens de coach is van de 
tegenpartij à dat is een probleem. 

- De grensrechters bevallen over het algemeen wel goed.   
 

 
 
Beschrijving van een concreet voorbeeld 
[beschrijf het concrete voorbeeld,spits het voorbeeld toe op één cruciale handeling, ervaring, oordeel]   



 
blad 87 van 99 Naar een veiliger Sportklimaat – VV DWP Mei 2015  

 

 

 
Analyse 
[beschrijf de kern van de dialoog, beelden en vragen vanuit de groep. Formuleer de essentie: 
waar draait het hier om ? Wat zijn de onderliggende redenen,waarden of principes van het probleem of een 
oplossing?]   
 
Conclusie 
Een zeer beperkt aantal spelers, die tamelijk vrijuit spraken over hun beleving van de voetbalsport. Nog niet 
al te veel betrokken bij de organisatie (en kennis  -) van het voetbal bij DWP  
 
Vervolgafspraken  
geen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bijeenkomst Veiligheidsanalyse sport – bijeenkomsten A-junioren 
datum 11 maart 2015 
aanwezig 5 spelers + Judith Goos (HALT) en Gerard Gussinklo (KNVB) 
afwezig  
   
 
Hierbij doet  Judith Goos verslag van de bijeenkomst met A-junioren van de voetbalvereniging DWP te Sint 
Johannesga.     
Het verslag  is vertrouwelijk en wordt zonder toestemming van de vereniging niet aan derden geopenbaard.  

Verslag 
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Beschrijving van de uitgangsvraag 
het doel van de bijeenkomst is bespreking van het onderwerp veiligheid (veilig sport klimaat) en de 
uitgangsvraag passend bij de huidige situatie van de vereniging is wat de vraag over veiligheid oproept bij 
deze juniorleden 
 
Associaties n.a.v. de uitgangsvraag   

1. Waarom DWP? 
- Via familie  
- Afstand; woont in dorp  
- Vrienden 
- Opgroeien in dorp en omgeving 
- Via opleiding ervaring opdoen, onder andere via het geven van training aan de C’s 

 
2. Veiligheid, wat wordt er onder verstaan? 

- Goed materiaal, een goed veld, een veilig sportcomplex 
- Het bestaan van “spelregels”(bedoeld worden omgangsregels; fatsoenlijk met elkaar en 

tegenstander omgaan, elkaar aanspreken op het gedrag en corrigeren (soms gaan teamspelers 
daarin te ver), aanspreken op groepsconsequenties. 

- Ook in team zijn er soms spelers met een kort lontje à hierover zijn wel afspraken. De trainer 
geeft daarin ook een beetje sturing. 

- “het moet in het veld blijven, niet erbuiten” à voorafgaand aan de wedstrijd elkaar een hand 
geven, kan positief uitwerken. Het contact maken met elkaar is belangrijk daarbij. 

- Excuses aanbieden bij bijv. een te harde tackle doen we; wordt soms wel, soms niet goed 
ontvangen. 

- Hard spel tegengaan; is soms wel lastig, als aanvoerder daarin mee gaat (is soms super 
fanatiek) 

- De trainer/coach zou een belangrijke rol kunnen spelen bij felle momenten; een oplossing zou 
kunnen zijn, wisselen 

- Negatieve coaching door ouders gebeurt soms. De speler heeft daar last van en het voetbal 
gaat eronder leiden. De grensrechter gaat daarin soms mee. Wie is dan de “boeman” bij DWP 
om corrigerend op te treden? De coach/ trainer doet meestal niet veel hiermee. (dug-out op 
hoofdveld zit aan de andere kant van het veld)  

 
 

- Zijn er incidenten geweest? 1x balincident (??) en gebroken sleutelbeen; is ad hoc door 
volwassene opgelost 

 
3. Regels met betrekking tot gedrag 

- Zijn bekend, maar weten niet waar ze staan 
- Afspraken met trainer/coach 
- Ongeschreven regels m.b.t. fatsoen 

 
4. Wensen 

- Nieuwe shirts voor de A-junioren; de huidige sponsornaam bestaat niet meer 
- Behoefte aan medische basiskennis à voor blessures en blessurebehandeling 
- Scheidsrechter cursus voorde jeugd (regels en gedrag) 
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- Het regelen van scheidsrechters voor de D-spelers; gebeurt nu adhoc à zijn nu vaak dezelfde 
A- spelers. Iedere A-speler zou moeten (kunnen) fluiten. 

 
5. Wat gaat goed en wat kan beter? 

 
Goed      Kan beter 
• Hoofdveld     * Kleedboxen (meer) 6x 
• Gezelligheid bij club   * Meer ruimte voor dames (kleedbox) 
• Goede sfeer in club 
• Respect naar elkaar toe 
• Onderlinge verhoudingen 
• Veiligheid 
• Ieder kent zijn/haar verantwoordelijkheden (van bestuur tot ieder ind.lid) 

 
 
]   
 
Vervolgafspraken  
geen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bijeenkomst Veiligheidsanalyse sport – bijeenkomst vrijwilligers 
datum 13 maart 2015 
aanwezig 7 vrijwilligers + Judith Goos (HALT) en Gerard Gussinklo (KNVB) 
afwezig  
   
 

Verslag 
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Hierbij doet  Judith Goos verslag van de bijeenkomst met vrijwilligers van de voetbalvereniging DWP te 
Sint Johannesga.     
Het verslag  is vertrouwelijk en wordt zonder toestemming van de vereniging niet aan derden geopenbaard.  
 
Beschrijving van de uitgangsvraag 
Doel van de bijeenkomst is om samen met deze groep aandacht te besteden aan het onderwerp Veilig 
Sport Klimaat en de vraag in hoeverre daarover helderheid bestaat bij de leden van de vv DWP en in 
hoeverre daaruit voortkomend de vv DWP  “veiligheidsspelregels” kent en of men zich daar aan houdt. 
 
Associaties n.a.v. de uitgangsvraag   

1. Veiligheid 
- Wordt breed gedragen en praktisch gevoeld. Gedragsmatig OK 
- Sociale controle is groot (maar wordt er ook aangesproken op gedrag?) Hulp van 

ouderen/leden 
- Is ook een manier van mensen benaderen; indien je mensen goed kent bevordert dat de 

saamhorigheid 
- Zijn er “korte lontjes”? Ja, maar de begeleiding is OK. De rol van de scheidsrechter en de wijze 

waarop hij fluit (en de invloed, die hij heeft op het humeur) is van belang. Natuurlijk spelen ook 
ouders langs de lijn een rol, die net altijd positief zijn. De trainers/coaches  hebben in het 
beheersen van gedrag ook en rol binnen de vereniging. 

- De goede ontvangst bij DWP, de manier waarop gesprekken worden gevoerd ook met mensen 
die even “uit hun slof schieten” is heel belangrijk. 

- Er zijn wel afspraken over gedrag, maar deze staan niet op papier.  
- De EHBO kant mag naar gekeken worden/ is voor verbetering vatbaar; Er is een EHBO 

afsprakenlijst, maar verouderd en de AED moet worden nagekeken/gecontroleerd. 
- Waar ligt wat: brancard, deken, etc. ?? Het telefoonnummer van de dokterswacht staat op de 

kassa in de kantine 
- Kantine; overmatig alcoholgebruik?  Is vervelend maar beheersbaar. 
- Kantine: alcoholgebruik < 18jaar niet (certificaat tappers!), hygiëne keuken à er is een 

certificaat! (herhaling???) 
- Veiligheid van kantine bemensing: altijd met z’n 2-en, kassa wordt aan eind van de dag 

opgehaald. De aanwezige kantinedames geven aan nooit een gevoel van onveiligheid te 
hebben. Wel zou de lamp aan de achterzijde gerepareerd moeten worden (bij toegangsdeur 
naar keuken/kantine) 

- Brandblusser ligt achter de bar en wordt regelmatig gecontroleerd. 
- Fysieke veiligheid: stalling fiets soms problematisch, idem v.w.b. parkeren auto’s: parkeren voor 

oprit woonhuizen. 
 

- Kwaliteit velden: bekend probleem 
- Brede Sloot: betekent extra aandacht/waakzaamheid voor ouders van kinderen à voor ballen 

zou een hekwerkje wenselijk zijn (vooral 2e veld) 
 

2. Sportklimaat 
- Gedragsregels zijn opgesteld en zichtbaar op website (overigens moeilijk te vinden). Iedere 

nieuw lid krijgt een info-set, waaronder informatie over de spelregels bij DWP 
- Wie legt uit aan nieuwkomers?? 
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- Jeugdcommissie heeft ook gedragsregels besproken. Daarin is gevraagd aan de jeugdleiders 
om dit met de jeugdleden te bespreken à wie checkt of dit ook gebeurt?? 

- De afspraak is om voorafgaand aan de wedstrijd en na afloop elkaar een hand te geven; de 
uitvoering ervan rammelt. 

- Er is een afspraak gemaakt om bij de training warm gekleed te zijn à staat ook in 
gedragsregels. 

- Schoonmaken kleedboxen; leiders moeten er op toe zien à per team twee spelers 
aangewezen die  verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak. Sociale controle werkt hier wel 
goed. 

- Incidenten; weinig! Lijnen zijn kort, bestuur pakt evt. op. Geen echte afspraken. 
- Bij incidenten: praten met elkaar, verhaal aanhoren, “bakkie doen”, afkoelen en verder. Jer kent 

vaak de achtergrond van de betrokkene; dat maakt het gemakkelijker 
- Wat gebeurt er bij een onrustige wedstrijd waarbij de scheidsrechter onder vuur ligt; à 

aanspreekcultuur. Er zijn mensen bij de club die durven aan te spreken; humor is daarbij een 
belangrijk middel. Gedrag:  è   Aanspreken 

è Afhankelijk van persoon 
è Positief aanspreken 

 
3. Bekendheid bestuur, taakverdeling, bekendheid wie wat doet? 

- Kader is bekend; zijn vaak dezelfde mensen. Denkers en doeners zijn goed verdeeld. Er is 
balans. 

- Algemene Ledenvergaderingen: meestal dezelfde (beperkt aantal) mensen.  
 
Vervolgafspraken  
geen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
blad 92 van 99 Naar een veiliger Sportklimaat – VV DWP Mei 2015  

 

 

 
bijeenkomst Veiligheidsanalyse sport – bijeenkomst coaches, trainers (volw. en jeugd),begeleiders 
datum 13 maart 2015 
aanwezig 22 mensen + Judith Goos (HALT) en Gerard Gussinklo (KNVB) 
afwezig  
   
 
Hierbij doet  Judith Goos verslag van de bijeenkomst met coaches, trainers, begeleiders van de 
voetbalvereniging DWP te Sint Johannesga.     
Het verslag  is vertrouwelijk en wordt zonder toestemming van de vereniging niet aan derden geopenbaard.  
 
Beschrijving van de uitgangsvraag 
Doel van de bijeenkomst is om samen met deze groep aandacht te besteden aan het onderwerp Veilig 
Sport Klimaat en de vraag in hoeverre daarover helderheid bestaat bij de leden van de vv DWP en in 
hoeverre daaruit voortkomend de vv DWP  “veiligheidsspelregels” kent en of men zich daar aan houdt 
 
Associaties n.a.v. de uitgangsvraag   

1. Veiligheid bij DWP 
- Slechte velden met kans op problemen voor de ledematen (is bekend; rapport KNVB, overleg 

DWP met Gemeente) 
- Wens: kunstgras à langer doorspelen + dubbel gebruik; trainingen en wedstrijden 
- Dug-out: niet veilig = van steen. (zie ook incident in N.O. Friesland) Op trainings- en 

wedstrijddagen wordt door de leiding hier op gelet. Daarbuiten: kinderen kunnen daarop 
klimmen; verantwoordelijkheid bij ouders. à complex kan namelijk niet worden afgesloten 
vanwege bereikbaarheid AED! 

- Brede sloot: is geaccepteerd. “we zijn een voetbalvereniging en geen crèche”. Indien ballen in 
de sloot: ouders zijn in de buurt.(voorheen was er een boomwal tussen complex en sloot) 
Daarnaast is sociale controle groot. 

- Soms “dumpen” ouders hun kind bij de club/ de ouders “consumeren”; gebeurt niet heel veel en 
de opvang lost zich op. Worden de ouders hierop aangesproken??? à “lost zich op” (wat dat 
ook mag betekenen????!!!) 

- Vanaf het moment dat leden zich bevinden op het complex is DWP verantwoordelijk 
- De groepsapp. voor ouders is een handig hulpmiddel; contact ouders onderling voor 

afstemming/hulp etc. 
- Veilig gevoel binnen de poort van het complex is goed.  
- Toch: er was een vader van een D-pupil die nogal emotioneel reageerde op de grensrechter. 

Dat was dus een reactie van buiten het veld; deze reactie vertaalt zich vaak ook naar het 
gedrag van de betrokken speler. Het begint dus vaak bij de ouder……..Hoe ga je daarmee om:  
Onder verwijzing naar de gedragsregels heeft betrokkene een brief ontvangen van het Bestuur. 
De gedragsregels worden door de vereniging uitgedragen als ongeschreven regel 

Verslag 



 
blad 93 van 99 Naar een veiliger Sportklimaat – VV DWP Mei 2015  

 

 

- Aanspreken op gedrag;  wordt wel gedaan, maar is lastig. Oplossing: soms “even tot tien tellen” 
of “een nacht over slapen”. 

- Vraag “wat is uit de hand lopen”?? Bij DWP is het zo, dat uiteindelijk het Bestuur de betrokkene 
aanspreekt en haar maatregelen neemt. 

- Van leden wordt verwacht dat ze een voorbeeld functie hebben en zich ernaar gedragen. 
- Naar aanleiding van het schoolincident vindt een discussie plaats en zijn sommigen van mening 

dat de school verantwoordelijk is voor wat zich daar heeft afgespeeld. Wel is iedereen ervan 
overtuigd dat e.e.a. ook bij de jeugdcommissie moet worden gemeld en dat er in het team van 
de betrokken scholier over gesproken moet worden. (noch wangedrag op veld, noch 
wangedrag op school n.a.v. incidenten op het veld tolereren.) Overigens altijd hoor en 
wederhoor toepassen en oppassen voor gekleurde bril  

- Er lag geen draaiboek klaar, toch is er wel gehandeld binnen DWP 
- Wat doe je bij diefstal; handelen op basis van intuïtie en aangifte doen. 
- Het is overigens goed, dat er dingen vastliggen à ook in geval van functiewisselingen kan dan 

worden overgedragen en behoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. 
 

2. Knelpunten 
- De kwaliteit van de velden (reeds bekend) 
- Dug-out van steen 
- Te weinig kleedboxen; slechts één afsluitbaar van binnen uit.(i.v.m. meisjes/dames) 
- Druk op kleedboxen wordt steeds groter o.a. vanwege groei meiden-/damesvoetbal 
- Kleedboxen geen nooduitgang 

 
3. Taakverdeling 

- Is helder volgens aanwezigen (Gerard: wie controleert uitvoering??) 
- Pas interessant als je het nodig hebt 
- Staat op de website 
- Het dragen van verantwoordelijkheid voelt bij DWP wel goed 

 
4. Aanspreken 

- Wat is er nodig om te leren aanspreken? Juiste toon heel belangrijk, bekend zijn met elkaar 
maakt het gemakkelijker. Sociale controle in dorp en bij club is groot; vergemakkelijkt het 
aanspreken.  

 
 
 
Vervolgafspraken  
geen 
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Verslag  
                

bijeenkomst  Veiligheidsanalyse sport - Externe partners 

datum 08-05-2015 

aanwezig Gerard Gussinklo KVNB, Frouktje Moes Halt, Henry van Drogen DWP,  Dorpsbelangen, 
School, Dominee 

  

                
                                              

Hierbij doet  Frouktje Moes verslag van de bijeenkomst met externe partijen van de vv DWP  te Sint 
Johannesga.,  
Het verslag is vertrouwelijk en wordt zonder toestemming van de vereniging niet aan derden geopenbaard. 
 

Algemene ervaringen met DWP vanuit de externe partners. 

Tijdens deze bijeenkomst met externe partijen bespreken we eerst de ervaringen die er vanuit de externen 
zijn met DWP.  
Vanuit de aanwezigen wordt een beeld van DWP geschetst, als een voetbalvereniging met een goede 
organisatie en een sterke sociale functie.  De voetbalvereniging speelt een grote rol in het dorpsleven.  
Er wordt ervaren dat de vereniging open staat voor contact en samenwerking. In het geval van een ernstig 
pestgeval is door de kerk contact gezocht met de vereniging en is dit snel opgepakt.  Verder is het beeld 
van DWP dat het een veilige voetbalvereniging is waar men zich op het gemak voelt en weinig incidenten 
zijn.  

We bespreken vervolgens met de aanwezigen een aantal vragen die vanuit de veiligheidsanalyse bij 
voetbalvereniging DWP naar voren zijn gekomen. Hieronder zijn de tips vanuit de externe partijen 
beschreven. 

1.  Hoe kan DWP de opkomst bij themabijeenkomsten van de vrijwilligers/leden/ouders vergroten? 

Duidelijke communicatie / persoonlijk benaderen van mensen /  persoonlijk aanspreken / mensen 
moeten hun eigen belang ervaren. 

2. Hoe zorgen we ervoor dat trainers adequaat om kunnen gaan met problematiek in hun team? 
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Duidelijke huisregels opstellen ( moet zichtbaar zijn) /  overlegmomenten tussen trainers instellen ( 
intervisie) /  regelmatige scholing 

3. Hoe zou je binnen DWP kunnen omgaan met incidenten en grensoverschrijdend gedrag? 

Sancties opleggen/ contact met ouders / bij signalen overleggen met bijvoorbeeld school of kerk voor 
advies hoe te handelen . 

4. Hoe kunnen we binnen DWP mensen aanspreken op ongewenst gedrag  en wie is hier 
verantwoordelijk voor? 

Iedereen is verantwoordelijk, de sociale controle is erg sterk dus in de praktijk is het beeld dat men 
elkaar aanspreekt maar sociale controle kan ook contra werken. Problemen moeten eerst zelf worden 
opgelost, daarna opschalen naar bestuur.  

5. Behoeften van de vereniging voortkomend uit de pilot en de mogelijke bijdragen hierbij per externe 
partner (met naam contactpersoon en contactgegevens) 

Behoefte Naam partner en 
contactgegevens 

Bijdrage 

Ondersteuning bij 
specifiek gedrag (pdd-
nos, diverse vormen 
van autisme, etc) 

a) Ouders 

b) Alle externe 
partners  

Vraagbaak 

Kennisoverdracht t.a.v. gedragsbenadering / 
begeleiding 

Signalering van 
problemen 

a) Ouders 

b) Alle externe 
partners 

Vroegtijdige herkenning van problemen met 
mogelijkheid om vroegtijdig te kunnen inspringen 

Afstemming activiteiten 
in dorp 

Dorpsbelangen Website van dorpsbelangen gebruiken 

   

 
 
De externe organisaties spreken alle drie uit dat ze als vraagbaak willen functioneren en dat er in die 
hoedanigheid een beroep op ze kan worden gedaan. 
Iedereen ervaart het belang van het leggen van verbindingen tussen de verschillende organisaties in het 
dorp. 
Dorpsbelangen is een website gestart waarmee de activiteiten van de organisaties kunnen worden gedeeld.  
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                   V.V. DWP    Sintjohannesga / Rotsterhaule 
 
Spel en gedragsregels voor pupillen, junioren, ouders / begeleiders, trainers en 
leiders bij de v.v. DWP (afd. jeugdvoetbal) 
 
Algemeen  

- Gemaakte afspraken nakomen. 
- Beslissingen van scheidsrechter/grensrechters accepteren.  
- Sportief gedrag zowel op, als buiten het veld. 
- Niet pesten, schelden, vloeken of discrimineren. 
- Luisteren en respect tonen tegenover trainers, leiders en andere vrijwilligers. 
- Verboden te roken in de kleedkamers, besprekingsruimte, bestuurskamer en kantine. 
- Zorg er voor dat de eigendommen van vv DWP goed worden beheerd. 
- Zorg ervoor dat het in en rondom het sportcomplex netjes blijft. 
- Zorg ervoor dat er niets vernield wordt in en rondom het complex. 
- Plaats fietsen / brommers / scooters op de daarvoor bestemde plaatsen. 
- Zorg ervoor dat de ingang naar het complex te allen tijde vrij is. 
- Onder 16 jaar is het verboden om alcoholische dranken te nuttigen op het sportcomplex. 
- Verdovende middelen of ander drugsgebruik is ten strengste verboden. 
- De jeugdcommissie, de technische commissie in overleg met de leiders/trainers van vv 

DWP bepalen de indelingen van de spelers t.a.v. het team, waarin zij komen te spelen. 
Hierbij heeft de jeugdcommissie het laatste woord. 

 
 
Lidmaatschap en contributie 

- Het lidmaatschap loopt van juli t/m juni 
- Opzeggen (alleen schriftelijk bij het secretariaat van vv DWP) voor 1 januari van het 

lopende seizoen betekent, dat er contributie betaald moet worden voor een half jaar. 
Wanneer het lidmaatschap opgezegd wordt na 1 januari (tot 31 mei), dan is men over het 
gehele jaar contributie verschuldigd. Het innen van de contributie gaat via automatische 
incasso. 
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Pupillen / junioren 
- Trainen is verplicht. Bij verhindering afzeggen bij trainer of leider. 
- Ruim voor aanvang van de training op het trainingsveld in de juiste trainingskleding staan 

(periode 1 oktober tot 1 april trainingspak is een lange broek en het dragen van 
scheenbeschermers verplicht). 

- Fietsen, brommers of scooters op de daar voor bestemde plaats plaatsen (niet voor de 
hekken van de ingang). 

- Spelmateriaal zoals ballen, pionnen, hesjes na afloop weer netjes opbergen op de juiste 
plaats in het ballenhok. 

- De trainer / coördinator is de “baas” op het trainingsveld.  
- Na afloop van zowel de training als wedstrijd verplicht douchen! Zorg ervoor dat je 

shampoo, handdoek en schoon ondergoed bij je hebt. 
- Na afloop van de training of wedstrijd, dient de kleedruimte schoon te worden 

achtergelaten (een ander team wil ook graag in schone ruimte omkleden). 
- Per week worden er 2 junioren per team aangesteld, die moeten zorgen dat de kleedboxen 

netjes worden achtergelaten. 
- Discipline en verantwoordelijkheidsgevoel tonen.  

 
 
Ouders en familieleden 

- U respecteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters. 
- U bent het voorbeeld in woord en gedrag voor de kinderen. 
- U bent hun grootste supporter en moedigt daarom positief aan. 
- U stimuleert uw kinderen.  
- U geeft uw mening tegen de juiste personen op de juiste plaats. 
- U doet mee in rijschema’s naar de uitwedstrijden en toernooien. 
- Wanneer u niet kunt rijden zorgt u zelf voor vervangend vervoer. 
- U heeft discipline en verantwoordelijkheidsgevoel en zult indien nodig daarnaar handelen. 
- U respecteert een ieder die bij de wedstrijden betrokken is, zowel uit als thuis. 
- U spreekt anderen aan op negatief gedrag. 
- U houdt op toerbeurt controle bij de boxen tijdens en direct na de training of wedstrijd, een 

en ander in overleg met de trainer / leiders van het team. 
- U bent er verantwoordelijk voor, dat niet alles op de schouders van de leiders en of trainers 

of andere vrijwilligers van vv DWP komt. 
- U beloont uw kinderen niet (door het geven van geld!!) voor het leveren van een sportieve 

prestatie. 
- Alleen aanmelden als lid en betalen van contributie is niet voldoende. 
- U draagt vv DWP positief uit. 

 
 
Trainers en leiders/ begeleiders 

- Zorg er voor dat jullie een omgeving en sfeer creëren waarin de sporter zich veilig voelt en 
kan ontplooien. 

- Zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar gestelde materiaal en de kleding. 
- Ontvangen onze tegenstander (gasten) op de juiste wijze. 



 
blad 98 van 99 Naar een veiliger Sportklimaat – VV DWP Mei 2015  

 

 

- Bestraffen ongewenst gedrag op een passende wijze. 
- Zorgen er voor dat 2 spelers per team via een rooster per week de kleedboxen netjes 

achterlaten en zien daarop toe. 
- Zorgen er voor dat de ouders voorafgaande aan de competitie / bekerwedstrijden een 

rooster krijgen wanneer ze moeten rijden. 
- Zorgen er voor dat de ouders een rooster krijgen om controle uit te voeren tijdens 

trainingen en wedstrijden bij het schoonmaken van de kleedboxen.  
- Spreken supporters aan op ongewenst gedrag. 
- Zijn er zich van bewust om constant een voorbeeldfunctie te vervullen. 
- Leren de spelers de gedragsregels. 
- Laten de wedstrijd of training niet uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen. 
- Vertegenwoordigen vv DWP op een waardige manier. 
- Bij afgelasting of niet kunnen doorgaan van de training zorgt de trainer voor vervanging of 

zorgt ervoor dat een ieder afbericht krijgt. 
- De trainer is verantwoordelijk voor de sleutels van het complex/ ballenhok welke hij / zij in 

bruikleen heeft ontvangen. Bij verlies, niet weer inleveren zullen de werkelijke kosten voor 
het vervangen de sleutels in rekening worden gebracht. 

 
 
 
Bestuur v.v. DWP / Technische Commissie / Jeugdcommissie 
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