
Commissie Sportiviteit en Respect 
 
Op en rond de voetbalvelden gebeuren steeds vaker dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging kan 
hiermee geconfronteerd worden. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier voor de meerderheid verpest heeft het bestuur 
Van HS'88 besloten tot een actieve aanpak van ongewenst gedrag. De oprichting van de commissie Sportiviteit & Respect is daar het 
sprekend voorbeeld van. De commissie heeft 7 basiswaarden voor HS'88 geformuleerd waarop de vereniging is gebouwd en 
Vormen een belangrijke richtlijn voor ons dagelijks denken en doen. Deze basiswaarden zijn: Respect, Eerlijkheid, Sportiviteit, Plezier, 
Eigen betrokkenheid, Clubbelang, Trots. Deze waarden gelden voor alle betrokkenen van HS'88. Het beleid is erop gericht om 
Excessen te voorkomen (preventief) maar ook indien deze zich wel mochten voordoen consequent handelend op te treden (correctief). 
Het instellen van dit statuut vormt aldus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van 
Verbaal en/of fysiek geweld niet kan en zal worden getolereerd. Het preventieve beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels worden 
opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden en daar ook op kunnen worden aangesproken. Correctief beleid wordt gevoerd indien 
leden (maar ook gasten en bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van deze gedragsregels en daarom voor de 
Tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen. De commissie is in wording en bestaat straks uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. 
Een voorzitter, een secretaris en een tot drie leden. De leden worden aangetrokken uit de volgende geledingen van de vereniging: 
Jeugd (bij voorkeur ouder jeugdlid), technische staf, senioren en maximaal 1 bestuurslid. De leden worden benoemd door het bestuur. 
 
Taken: 

• Bewaken op naleving van de gedragsregels in en rondom het veld en haar terrein 
• Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en goede 

omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn/haar sport op een correcte wijze beoefent. 
• Het bewaken van de in de ledenvergadering vastgestelde gedragsregels welke te maken hebben met Sportiviteit en Respect 

en het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten. 
 
Bevoegdheden; 
De commissie heeft een adviserende rol naar het Bestuur omtrent strafoplegging 
 
Overleg; 
Van de vergaderingen en bijeenkomsten worden de notulen ter kennisneming aan het bestuur gezonden. 
 
Besluitvorming; 
De leden kunnen elk 1 stem uitbrengen. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
Verslaglegging; 
Van de vergaderingen en bijeenkomsten worden de notulen ter kennisneming aan het bestuur gezonden.  
 


