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INLEIDING  

1.1  Doel en gedragscodes 

Het doel van onze sportvereniging VV Kloetinge is het beoefenen van de voetbalsport. 

Van belang hierbij is dat iedereen altijd sportief met elkaar omgaat waarbij respect, 

verantwoordelijkheid en “samen” de pijlers van ons gedrag vormen. Op grond van deze 

binnen VV Kloetinge geformuleerde cultuurwaarden is een gedragscode opgesteld die 

voor iedereen binnen de vereniging geldt en toepasbaar is in alle situaties. VV Kloetinge 

verwacht dat deze gedragscode (bijlage 1) een belangrijke bijdrage levert aan sportief 

gedrag, zodat iedereen met plezier voetbalt, traint, begeleidt, fluit, aanmoedigt en/of kijkt 

naar de wedstrijden. Voor begeleiders is ook een gedragscode vastgesteld om alle 

vormen van seksuele intimidatie te voorkomen (bijlage 2). 

1.2  Uitgangspunten 

Ondanks het bovenstaande zullen zich altijd incidenten voordoen, zowel 

binnen een team als daarbuiten, voetbal is immers emotie! VV Kloetinge 

hanteert de volgende uitgangspunten om te voorkomen dat deze emoties 

uitmonden in conflicten: 

• Wij durven elkaar aan te spreken wanneer de gedragsregels worden overschreden; 

• Wij accepteren dat wij zelf worden aangesproken op ons gedrag; 

• Wij gaan met elkaar rustig en respectvol in gesprek om de ander 

te begrijpen en te accepteren; 

• Wij komen samen tot een oplossing. 

1.3  Commissie Sportiviteit en Gedrag 

De Commissie Sportiviteit & Gedrag vormt een onafhankelijk adviesorgaan binnen VV 

Kloetinge. De commissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. De Commissie 

Sportiviteit & Gedrag is te bereiken via de website van VV Kloetinge onder het e-

mailadres: sportiefgedrag@vvkloetinge.nl 

 

Toch zullen zich situaties voordoen waar de gedragscode in meer of mindere mate 

overschreden wordt en betrokkenen er onderling niet samen uitkomen dan wel dat de 

‘overtreding’ dermate ernstig is dat dit niet onbesproken kan blijven. In dat geval kan de 

Commissie Sportiviteit en Gedrag (CSG) worden benaderd. De CSG stelt leden en 

externen in staat om, klachten over zaken en gebeurtenissen aan de orde te stellen. De 

klachten hebben alleen betrekking op een gedraging (of het nalaten van een 

gedraging).Het gaat dan om wangedrag in verenigingsverband, of grensoverschrijdend 

gedrag voor alles wat zich vooral, maar niet uitsluitend, buiten het veld om afspeelt.  

 

Op het veld blijven vanzelfsprekend de sancties van de KNVB van kracht. De sancties 

van een scheidsrechter staan dan ook los van sancties die door het bestuur van VV 

Kloetinge worden opgelegd. De CSG zal eerst zelfstandig beoordelen of de weg naar 

het opleggen van sancties kan worden vermeden door gebruik te maken van 

bemiddeling. Dat sluit namelijk aan op de geformuleerde uitgangspunten. 
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1.4  Vertrouwenspersoon 

De leden van de CSG fungeren niet als vertrouwensperso(o)n(en). Hiervoor is binnen 

VV Kloetinge een aparte vertrouwenspersoon aangewezen, waarmee leden in 

vertrouwen kunnen praten over moeilijke onderwerpen. Als iemand denkt dat er iets mis 

is, kan diegene naar de vertrouwenspersoon gaan. De vertrouwenspersoon is er voor 

kinderen, jongeren, ouders, vrijwilligers en medewerkers. 



 

 

2  TAKEN, WERKWIJZE EN ADVISERING, SANCTIONERING 

2.1  Taken Commissie Sportiviteit en Gedrag 

De CSG heeft de volgende taken: 

 
• Adviseren van het bestuur van VV Kloetinge; 
• Adviseren van functionarissen binnen VV Kloetinge; 
• Optreden als bemiddelaar; 
• Het bewaken van door VV Kloetinge vastgestelde gedragscodes; 
• Uitbrengen van advies naar aanleiding van een klacht bij het overschrijden van de 

gedragsregels. 

  

2.2  Werkwijze en advisering Commissie Sportiviteit en Gedrag 

De Commissie Sportiviteit en Gedrag streeft de navolgende werkwijze na: 

 

1. Aan de CSG kunnen (grensoverschrijdende) gedragingen dan wel klachten 

worden voorgelegd door: 
• Het bestuur van VV Kloetinge; 
• Functionarissen binnen VV Kloetinge 

- coördinatoren; 
- trainers, coaches, begeleiders; 
- overige functionarissen; 

• Spelers en leden van VV Kloetinge; 
• Ouders van spelers/leden van VV Kloetinge. 

 

Incidenten of klachten kunnen via het e-mailadres: 

sportiefgedrag@vvkloetinge.nl  van de CSG worden gemeld. Dit e-mailadres is 

te vinden op de website van VV Kloetinge. Ook voor advies kan de CSG worden 

geraadpleegd. 

  

2. Door de CSG worden deze (grensoverschrijdende) gedragingen dan wel 

klachten beoordeeld en geregistreerd; 

 

3. Eerst wordt bepaald of een schikking of bemiddeling tot de mogelijkheden 

behoort. Als schikking of bemiddeling soelaas kan bieden dan zal het incident 

alleen worden geregistreerd, maar niet inhoudelijk door de CSG worden 

behandeld. Verantwoordelijken handelen de kwestie af; 

 

4. Wanneer de CSG beoordeelt dat de melding of klacht wel wordt behandeld dan 

worden de desbetreffende coördinator, trainer(s), coach(es) en leider(s), 

alsmede, in het geval het een minderjarige speler dan wel lid betreft, de ouders 

van deze minderjarige speler dan wel lid hiervan in kennis gesteld. Mocht een 

minderjarige speler dan wel lid uitdrukkelijk aangeven dat hij of zij het niet 

wenselijk vindt dat zijn/haar ouder(s) op de hoogte word(t)(en) gebracht, dan zal 

de CSG de vertrouwenspersoon inschakelen. Betreft het een majeure kwestie 
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naar oordeel van het bestuur van VV Kloetinge, dan kan het bestuur van VV 

Kloetinge maatregelen nemen en betrokkenen schorsen lopende het onderzoek. 

 

 

5. Na de melder gehoord te hebben, zal de CSG betrokkene(n) op de hoogte 

brengen van de tegen hem/haar/hen aanhangig gemaakte kwestie; 

 

6. Er wordt altijd hoor en wederhoor toegepast. Betrokkene(n) word(t)(en) in de 

gelegenheid gesteld om zijn/haar/hun kant van het verhaal te doen.  

 

7. De verzamelde informatie wordt beoordeeld door de CSG en zij geeft een advies 

aan het bestuur. Bij het advies worden onder meer leeftijd en omstandigheden, 

alsmede redelijkheid en billijkheid meegewogen. Het bestuur wordt hiervan 

schriftelijk in kennis gesteld; 

 

8. Het bestuur neemt op grond van het advies van de CSG een besluit; 

 

9. Namens het bestuur worden betrokkenen door de CSG in kennis gesteld van het 

besluit en de eventuele sanctie; 

 

10. Bij (minderjarig)e leden loopt de correspondentie via de ouders/ verzorgers. 

 

Omgaan met informatie 
• De CSG zal persoonlijke informatie met de groots mogelijke zorgvuldigheid 

behandelen en geen mededelingen doen of informatie verstrekken over de aard van 
de klacht, de identiteit van betrokkenen en resultaten van het onderzoek. 

• Opgemaakte verslagen van gesprekken of schriftelijke verklaringen van betrokkenen 
of getuigen worden als ‘werkdocument’ door de CSG bewaard tot maximaal een jaar 
na de duur van de opgelegde sanctie. Deze werkdocumenten zijn alleen inzichtelijk 
voor de leden van de CSG. 

  
  



 

 

2.2.1 SITUATIES 

De CSG onderscheidt de navolgende situaties: 

 

Interne situaties 

Binnen de vereniging doen zich verschillende situaties voor waar sprake kan zijn van 

grensoverschrijdend gedrag. Aan de hand van richtlijnen hebben betrokkenen 

hierbinnen verschillende taken om te voorkomen dat incidenten uitmonden in conflicten. 

Hieronder zijn deze richtlijnen en taken schematisch weergegeven. De CSG kan van 

deze richtlijn afwijken als de situatie daar aanleiding toe geeft. 

 
Incident/gedraging van: Richtlijn aanpak 

1- Spelers onderling Trainer/begeleider/leider dient in principe in 
eerste instantie hierin te bemiddelen en 
zich uit te spreken, zo nodig in 
samenspraak met de 
CSG. 

2- Speler met ouder/trainer/begeleider/leider: Trainer/begeleider/leider dient in principe in 
eerste instantie hierin te bemiddelen en 
zich uit te 
spreken, zo nodig in samenspraak 
met de CSG. 

3- Ouders onderling Coördinator (van de diverse geledingen) 
dient in principe hierin te bemiddelen, en 
dient zich uit te 
spreken, zo nodig in samenspraak met de 
CSG. 

4- Trainer en coördinator, coördinatoren 
onderling, coördinator(en) 
bestuursleden; 

Het bestuur dient hierin te bemiddelen en 
zich uit te spreken. 

5- Vrijwilliger(s) en daartoe aangestelde 
coördinator; 

Het bestuur dient hierin te bemiddelen en 
zich uit te spreken. 

6- Trainers/begeleiders of spelers en 
ouders met scheidsrechter(s), 

Het bestuur dient hierin te bemiddelen en zich 
uit te spreken. 

7- Leden buiten een sportcomplex Het bestuur dient hierin te bemiddelen en zich 
uit te spreken. 

 

Bij andere niet eerder hiervoor vermelde situaties/gedragingen/incidenten kan de CSG 

worden geraadpleegd of gevraagd worden onderzoek te doen en een advies uit te 

brengen. 

 

Externe situaties 

Er kan van buitenaf (buiten de vereniging) een incident worden gemeld of een klacht 

worden ingediend bij VV Kloetinge. Over het algemeen zal dit bij de secretaris van het 

bestuur of via een van de coördinatoren geschieden. Te denken valt dan aan een andere 

club in verband met vermeend wangedrag spelers, trainers, begeleiders, ouders van VV 

Kloetinge bij zowel uit- als thuiswedstrijden. Te denken valt ook aan bezoekers 

(toeschouwers of spelers) bij ons op het sportpark. Onder een klacht van buitenaf 

verstaat de CSG ook de situatie dat een ‘eigen’ scheidsrechter van de vereniging een 

klacht indient of nadere informatie verlangt. 

 

Het bestuur vraagt de CSG deze gebeurtenis of klacht te onderzoeken. De CSG 

adviseert het bestuur over een eventuele oplossing van de klacht of het geschil of op te 



 

 

leggen sanctie. Het bestuur neemt eventueel maatregelen of spreekt een sanctie uit en 

communiceert dit met betrokkenen.  

 

Anonieme situaties 

Een speler, trainer, ouder, vrijwilliger dient een (anonieme) klacht in bij de CSG. In dat 

geval fungeert de CSG als ‘doorgeefluik’, maar zal de klacht verder niet in behandeling 

nemen. Wel is het zo dat deze klacht(en) aan het bestuur in anonieme vorm zullen 

worden medegedeeld of toegestuurd. 

 

Eigen waarneming 

Het kan ook zo zijn dat de CSG uit eigen hoofde of door eigen waarneming zelfstandig 

kan besluiten tot het uitvoeren van een nader onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld het geval 

zijn wanneer de door het bestuur ingestelde reglementen niet nageleefd worden, of 

wanneer er toch een straf is opgelegd door de KNVB, doch het vergrijp dusdanig ernstig 

is te noemen dat de commissie het nodig acht aanvullend onderzoek te doen en het 

bestuur te adviseren. 

 

Het is vervolgens aan het bestuur om hierover een besluit te nemen. 

2.3  Sanctionering 

Wanneer kan het bestuur van VV Kloetinge een straf opleggen? 

 

In principe voor elke gedraging waardoor een gebod of een verbod van de vereniging 

wordt overtreden. Dus als een lid in strijd handelt met een reglement, de statuten, de 

gedragscodes of een besluit van een orgaan, begaat hij een overtreding. Hetzelfde geldt 

voor een lid dat in strijd handelt met de heersende gewoontes binnen een vereniging en 

ook als een lid zich niet naar redelijkheid en billijkheid gedraagt tegenover de vereniging.  

 

Hierbij gelden drie algemene criteria. 
• de ernst van de inbreuk van de overtreding op de rechtsorde in de vereniging; 
• de mate waarin, de veiligheid, belangen van de vereniging of van bepaalde leden 

wordt geschaad; 
• de mate waarin de taakuitvoering van bepaalde leden ernstig wordt belemmerd of 

onmogelijk wordt. 
 

Het bestuur kan, in afwachting van het advies van de CSG, besluiten om spelers, 

begeleiders en trainers en andere functionarissen tijdelijk te schorsen. Ook kan de 

toegang tot het complex worden ontzegd, indien volgens het bestuur de veiligheid 

daartoe aanleiding geeft.   



 

 

3 SEKUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

3.1 Seksuele intimidatie 

De CSG hanteert bij een vermoeden van seksuele intimidatie een afwijkende werkwijze. 

Centraal staat de bescherming van de melder, het vermoedelijke slachtoffer, degene die 

beschuldigd wordt en degenen die de werkwijze hanteren. De werkwijze heeft betrekking 

op het contact tussen al degenen die binnen de vereniging in aanraking komen met 

kinderen/ jongeren tot 18 jaar. Het bestuur is verantwoordelijk om op een zorgvuldige en 

objectieve wijze met de melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur een beroep 

doen op in- of extern deskundigen, zoals de gespecialiseerde vertrouwenspersonen van 

NOC*NSF of de KNVB. Een melding kan leiden tot (voorlopige) maatregelen en zelfs tot 

een aangifte wanneer er een vermoeden is van een strafbaar feit. 

3.2 Wat zegt de wet? 

Iedereen die seksueel misbruik vermoedt of erover hoort is wettelijk verplicht dit te 

melden bij het bestuur of de vertrouwenspersoon van VV Kloetinge. Wanneer getwijfeld 

wordt over de ernst, of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht 

bij de vertrouwenspersoon. De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het 

geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding bij het slachtoffer of de 

melder. 

 

Het is niet aan de CSG om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel juridisch 

traject verstoren. Wel kunnen gesprekken worden gevoerd met betrokkenen om zicht te 

krijgen op de situatie. Dit zal alsdan door de vertrouwenspersoon van VV Kloetinge 

worden gedaan. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke 

slachtoffer en de beschuldigde. Let wel: een melding is géén beschuldiging. Het bestuur 

schakelt in ieder geval gespecialiseerde vertrouwenspersonen van NOC*NSF of de 

KNVB in. 

3.3 Voorlopige zwijgplicht na een melding. 

Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor de melder, het bestuur, de 

CSG, de vertrouwenspersoon van VV Kloetinge en eventueel andere betrokkenen. Dit 

is nodig om te voorkomen dat niet meer personen bij de zaak worden betrokken, dan 

nodig is voor een zorgvuldige behandeling. Er moet worden voorkomen dat geruchten 

ontstaan en iemand bij voorbaat als ‘schuldig’ wordt bestempeld. De zwijgplicht is ook 

belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt 

belemmerd. 



 

 

Bijlage 1: Gedragscode VV Kloetinge 
 
De actuele gedragsregels van VV Kloetinge staan op de website: 
klik hier om de gedragsregels in te zien  

https://www.vvkloetinge.nl/Data/Kloetinge/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/Documenten/Beleid%20-%20Regels/Gedragregels_vvKloetinge.pdf


 

 

Bijlage 2: GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE VV Kloetinge 

 

VV Kloetinge neemt het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie serieus. Maar 

wat is seksuele intimidatie precies? 

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-

verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de 

waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een 

bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt 

gecreëerd. Onder seksuele intimidatie zoals hierboven beschreven, zijn mede begrepen 

de in artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van 

Strafrecht strafbaar gestelde feiten. (Bron: blauwdruk Sport Instituut Sportrechtspraak). 

 

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld, die door alle 

aangesloten sportbonden worden onderschreven. Deze regels zijn opgesteld om de 

risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/ begeleider/ouder te 

verkleinen. De regels fungeren als toetssteen (beoordelingskader) voor het gedrag van 

begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder zijn de elf gedragsregels van 

NOC*NSF en de sportbonden beschreven: 

 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter 

zicht veilig voelt. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de 

sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven door te dringen 

dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele 

intimidatie tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige 

sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 

misbruik. 

5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter 

en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of 

erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het 

doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden, uitjes, toernooien, 

kampen en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met 

de ruimte waarin de sporter zicht bevindt, zoals de kleedkamer en de slaapruimte. 

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en 

(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of 

geregeld is wie de belanden van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider 

verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk 

goed kunnen uitoefenen. 

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de 

kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt 

geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige 

verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door 

iedereen die bij de sporters is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in 



 

 

overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon hierop 

aanspreken. 

11. In gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 
 

 


