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Doel commissie Sportiviteit & Respect 

Doel commissie Sportiviteit & Respect (hierna te noemen S&R) binnen Madese Boys helder 

krijgen en uitdragen. Waar is de commissie verantwoordelijk voor, wat valt onder de taken. 

Hoe en aan wie communiceert en rapporteert de commissie. 

 

Wat valt onder onsportief en/of respectloos gedrag? 

In de breedste zin betreft het gedrag dat de vereniging in diskrediet brengt. Dat kan 

bijvoorbeeld zijn:  

- ongewenst gedrag zoals beledigen, schelden, grof taalgebruik, etc. of  

- onacceptabel gedrag zoals discriminerende en kwetsende uitingen, fysiek geweld, diefstal 

etc. 

In bijlage 1 staat vermeld hoe en door wie te handelen bij onsportief en/of respectloos 

gedrag. 

 

Verantwoordelijkheden commissie S&R 

De commissie S&R is verantwoordelijk voor: 

- Opstellen en bijhouden gedragscode – en regels en beleid S&R. Dit was tot op heden 

de verantwoordelijkheid van de gedragscodecommissie, wordt vanaf nu opgenomen 

door de commissie S&R. De ‘oude’ gedragscodecommissie wordt geïnformeerd over 

deze wijziging en zijn uiteraard van harte welkom aan te sluiten of ondersteunend 

werk te doen voor S&R. 

- Advies geven aan het Hoofdbestuur over S&R zaken 

- Deelnemen aan vergaderingen, trainingen en cursussen van de OBA (Onderlinge 

Bredase Amateurverenigingen) namens Madese Boys. We leren hier veel van elkaar 

over hoe om te gaan met onsportief en/of respectloos gedrag, denk bijvoorbeeld aan 

de actie Ben & Toon. Omdat we regelmatig bij elkaar komen weten we elkaar snel te 

vinden als er tussen de betreffende verenigingen sprake is van onsportief en/of 

respectloos gedrag, maar dat is bijvangst. 

- Organiseren cursussen of informatieavonden voor leiders, trainers, ouders en senior-

spelers over S&R. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de technische training 

voor startende trainers/leiders met een training sportief coachen. We hebben in het 

verleden gezien dat dit goed werkt. 

- Ondersteunen Categorie coördinatoren en het Hoofdbestuur bij onsportief en/of 

respectloos gedrag in of om wedstrijden door spelers, een team, leiders/trainers, 

ouders of toeschouwers.  

De commissie S&R ondersteunt op afroep tijdens gesprekken en bij nazorg rondom 

onsportief en/of respectloos gedrag. 

- Uitvoeren van interne en externe communicatie over S&R zaken, in samenspraak 

met het algemeen secretariaat van Madese Boys. De commissie S&R communiceert 

vanaf een eigen mailadres en registreert alle S&R zaken (tot de wettelijke termijn van 

5 jaar) in de mailbox en/of een database. In een veilige omgeving zodat de privacy 

wordt gewaarborgd. 

- Organiseren en aansturen preventie van S&R. Bijvoorbeeld het aansturen van 

vrijwilligers die rondlopen bij wedstrijden en mensen aanspreken op onsportief of 

grensoverschrijdend gedrag. Dit is niet een taak van de commissie zelf. 
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Waar in organogram v.v. Madese Boys 

Tot 2022 was de commissie S&R gepositioneerd onder Algemene Voetbalzaken en 

rapporteerde aan en overlegde incidenteel met de voorzitter AVZ. Omdat Sportiviteit en 

Respect de hele vereniging op alle niveaus raakt en het in de praktijk belangrijk is korte lijnen 

te hebben, is in het bestuur in mei 2022 besloten de commissie S&R rechtstreeks onder het 

dagelijks bestuur te positioneren met als contactpersoon de secretaris. Minstens 2 keer per 

jaar komt de commissie S&R en het dagelijks bestuur bij elkaar om zaken rondom S&R te 

bespreken, bij dringende zaken wordt ad hoc contact gezocht. 

 

Communicatie richting leden en andere belanghebbenden 

De commissie S&R communiceert: 

• Artikelen op website Madese Boys over S&R in het algemeen of bij Madese Boys 

specifiek 

• Nieuwsberichten op website Madese Boys over acties rondom S&R (denk bijv. aan 

Ben & Toon) 

• Over rol S&R in colofon website Madese Boys 

• Een hoofdstuk met informatie over Sportiviteit & Respect in de algemene informatie 

voor leiders/trainers en ouders van jeugdleden. 
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Bijlage 1 Hoe en door wie te handelen bij onsportief en/of 

respectloos gedrag 

 

Volgorde aanspreken bij onsportief en/of respectloos gedrag:  

1. Leider/trainer 

2. Categorie-coördinator 

3. Voorzitter AVZ/Hoofdbestuur.  

Op elk moment kan ondersteuning worden gevraagd bij commissie S&R. 

Tijdens een wedstrijd 

Hieronder staan wat voorbeelden hoe om te gaan met onsportief en/of respectloos gedrag 

tijdens een wedstrijd: 

a. Bij onsportief en/of respectloos gedrag door eigen spelers en/of toeschouwers 

De leider van Madese Boys spreekt de speler of toeschouwer aan om het onsportief 

en/of ongewenst gedrag te laten stoppen om escalatie te voorkomen.  

Actie richting speler: de speler wordt gewisseld en het gedrag besproken (direct, 

tijdens de rust of na de wedstrijd). De leider en/of trainer maakt de afweging wat te 

ondernemen tegen betreffende speler.  

Actie richting toeschouwer: de toeschouwer wordt direct op het gedrag 

aangesproken, tijdens de rust of na de wedstrijd. Als dit niet mogelijk is, meldt de 

leider het voorval aan de dienstdoende bestuurskamerfunctionaris, een bestuurslid of 

een lid van commissie S&R. Die maakt op dat moment een afweging wat te 

ondernemen. 

De leider van de tegenstander spreekt de leider van Madese Boys aan op 

onsportief en/of respectloos gedrag van een van diens spelers, toeschouwers of 

collega-leider/trainer. De leider van Madese Boys probeert op een rustige manier het 

probleem op te lossen, waar mogelijk in de rust of na de wedstrijd bespreken. Als dit 

niet mogelijk is, na de wedstrijd melden bij de dienstdoende 

bestuurskamerfunctionaris, een bestuurs- of S&R commissielid. 

b. Bij onsportief en/of respectloos gedrag door de tegenstander (speler, 

toeschouwer, leider of trainer). 

De leider van Madese Boys spreekt de leider van de tegenstander aan op het 

onsportief en/of respectloos gedrag. Bij grove onsportief en/of respectloos 

gedragingen van de tegenstander zal het bestuur van Madese Boys de betreffende 

persoon aanspreken c.q. club aanschrijven. 

c. Bij onsportief en/of respectloos gedrag door een leider of trainer van Madese 

boys In dit voorbeeld zijn we afhankelijk van signalen van derden (leden van Madese 

boys, tegenstanders, toeschouwers). Tijdens de wedstrijd kan dit gemeld worden bij 

de dienstdoende bestuurskamerfunctionaris. Die maakt op dat moment een afweging 

wat te ondernemen. In elk geval wordt de betreffende leider en/of trainer na afloop 

van de wedstrijd gevraagd zich te melden voor wederhoor. 

d. In de praktijk zullen bovenstaande voorbeelden anders werken bij Madese boys 

1. Dit omdat er meer functionarissen vanuit de vereniging aanwezig zijn bij de 

wedstrijden van het 1e team en deze rol van de leider over kunnen nemen. 

e. De leiders van beide teams kunnen bij aanhoudend onsportief en/of respectloos 

gedrag de scheidsrechter informeren en om een actie vragen. 

f. Bij de pupillen kan bij aanhoudend onsportief en/of respectloos gedrag tijdens een 

wedstrijd een time out worden gevraagd of kan de wedstrijd worden gestaakt op 

verzoek van de leider/trainer.  
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Wij beseffen dat bovenstaande lijst niet volledig is. Voorbeelden van onsportief en/of 

respectloos gedrag wat niet onder deze voorbeelden valt, graag melden bij het algemeen 

secretariaat van Mades boys. Van elk onsportief en/of respectloos gedrag wordt melding 

gemaakt bij de Commissie Sportiviteit & Respect, rechtstreeks of via het algemeen 

secretariaat van Madese Boys. 
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