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Gedragscode Madese Boys – 2017  
 

1. Inleiding 

 

Deze gedragscode is de uitwerking van onze 11 gedragsregels binnen onze vereniging.   

Madese Boys streeft naar een veilig sportklimaat voor al onze leden. Als iedereen zich goed gedraagt ten 

opzichte van iedereen, zal het voetballen leuk zijn en blijven voor iedereen, dus ook voor de mensen die 

het mogelijk maken dat er gevoetbald kan worden. Bij een club als Madese Boys hoort goed gedrag en 

dat moet ieder lid en iedere toeschouwer/bezoeker van onze club uitdragen! 

 

Onze uitgangspunten bij het formuleren en hanteren van de gedragsregels en de gedragscode binnen 

onze vereniging zijn de volgende: 

1. respecteer je sport en degenen die er mee bezig zijn. 

2. behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig. 

3. Gebruik geen (fysiek- , mentaal- en verbaal) geweld bij sport. 

4. samen staan voor een faire sport 

5. ieder lid, vrijwilliger en bezoeker van vv Madese Boys is op de hoogte van de gedragsregels en 

houdt zich hieraan. 

 

Vanaf seizoen 2017/2018 zal het ‘preventief beleid grensoverschrijdend gedrag’ onderdeel uitmaken van 

onze gedragscode.  
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2. De 11 gedragsregels van Madese Boys 

 
1. Wij behandelen iedereen met respect. 

2. Ga met de ander om, zoals je ook wilt dat er met jou omgegaan wordt. 

3. Wij praten mét elkaar en niet over elkaar. 

4. Bij Madese Boys tonen wij altijd sportiviteit, binnen en buiten het veld. 

5. Wij dragen uit dat wij in alles een voorbeeld zijn voor anderen.  

6. Voor en na de wedstrijd geven wij de tegenstander een hand. 

7. Wij tonen respect voor de beslissingen van de scheidsrechter en bedanken hem na de wedstrijd.  

8. Wij houden ons aan gemaakte verenigings- en teamafspraken. 

9. Wij laten kleedkamers, het terrein en het clubhuis opgeruimd achter. 

10. De voetbalschoenen moeten buiten op de borstels worden schoongemaakt. 

11. Roken en alcoholische dranken zijn verboden in de kleedkameraccommodatie en op het veld. 

 

In geval van vernieling, vandalisme, diefstal, openbare geweldpleging, gebruik van/handel in drugs wordt 

onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie. 
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3. Gedragslijn van de KNVB 

Ons uitgangspunt is gewenst gedrag. 

Om onderscheid te maken in ‘soort’ gedrag houden wij de gedragslijn die door de KNVB wordt 

gehanteerd aan. Hierop is te zien dat er drie soorten gedrag zijn: 

 

Gewenst gedrag 

Dit is het gedrag zoals we dit willen zien en zoals we dit met elkaar afspreken.  

We hebben onze 11 gedragsregels. Dit zijn algemene regels die voor iedereen gelden. 

Daarnaast hebben we in deze gedragscode de regels verder opgesplitst naar spelers, leiders/trainers, 

ouders en vrijwilligers om uitleg te geven wat dit voor deze specifieke groepen betekent.  

Wanneer leden en/of overige betrokkenen zich niet aan de afspraken houden, wordt bij Madese Boys 

onderscheid gemaakt tussen ongewenst en onacceptabel gedrag. Ongewenst gedrag wordt in eerste 

instantie intern binnen het team of binnen een commissie of groep (indien mogelijk) bespreekbaar 

gemaakt en opgelost. 

Onacceptabel gedrag wordt binnen Madese Boys niet getolereerd. 

Ongewenst gedrag 

De trainer/ leider is het eerste aanspreekpunt bij ongewenst gedrag van een speler binnen een team. 

Gedrag is ongewenst indien de speler zich niet aan de afspraken houdt die samen met het team gemaakt 

zijn. Voorbeelden hiervan: te laat op training, niet afmelden, geen inzet, klieren tijdens de training etc. 

Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag kan een leider/trainer ook de ouder erbij betrekken. Vaak is het 

genoeg wanneer de speler wordt aangesproken en er eventueel een lichte sanctie op volgt. Denk hierbij 

aan: beginnen op de bank, extra oefeningen etc. In principe wordt dit binnen het team opgelost, 

eventueel met ondersteuning van de coördinator of van de commissie Algemene voetbalzaken. Wanneer 

ongewenst gedrag voorkomt buiten een team, geldt ook dat het eerst besproken zal moeten worden met 

de verantwoordelijke persoon binnen deze commissie of groep. 
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Onacceptabel gedrag 

Wanneer ongewenst gedrag structureel is/wordt en de speler hier niet op aan te sturen valt, dan wordt 

het onacceptabel gedrag. Uiteraard is er dan al overleg geweest met de coördinator of de commissie 

waarbinnen het ongewenste gedrag zich geuit heeft. Voorbeelden van onacceptabel gedrag kunnen zijn: 

geen respect voor de trainer/leider en/of medespelers, pesten of treiteren (ook digitaal), vloeken, 

discrimineren, fysiek geweld zoals slaan/vechten, geen respect voor elkaars spullen of onze materialen, 

seksuele intimidatie, diefstal, drugs, etc. 

De commissie Sportiviteit en Respect wordt bij onacceptabel gedrag altijd geïnformeerd (te bereiken via 

algemenevoetbalzaken@madeseboys.nl ). In sommige gevallen zal aangifte bij de politie gedaan worden 

(o.a. bij diefstal en vandalisme). In alle gevallen zal er een dossier gemaakt worden van een melding. Er 

kunnen sancties opgelegd worden. Zie ook verder bij ‘sancties’. 

  

mailto:algemenevoetbalzaken@madeseboys.nl
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4. Gedragscode doelgroepen 

 

A. spelende leden 

 

1. Je speelt met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. 

2. Je beledigt of pest niemand. 

3. Je vindt eerlijk en prettig spelen belangrijk. 

4. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk. 

5. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter en van je leider/trainer. 

6. Je gebruikt geen onbehoorlijke en/of agressieve taal en/of gebaar. 

7. Een doelpunt of overwinning mag gevierd worden, maar je provoceert niet. 

8. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. 

9. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. 

10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je 

leider, je teamgenoten of je ouders. 

11. Respecteer het werk van de mensen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt 

spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend. 

12. Je bent aanwezig op de afgesproken tijd. 

13. Je meldt je af op de afgesproken manier bij de juiste persoon. 

14. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging. 

15. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast. 

16. Kleding die door Madese Boys beschikbaar wordt gesteld, wordt alleen gedragen tijdens 

voetbalactiviteiten van Madese Boys. 

17. Na het sporten douche je.   
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B. Ouders en/of verzorgers 

1. Uw kind sport voor zijn/haar plezier en niet voor het uwe.  

2. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.  

3. Leer uw kind dat eerlijk spel belangrijker is dan winnen. 

4. Bedenk dat uw kind het beste leert door na te doen en te proberen. Fouten maken mag! 

Applaudisseer voor goed spel. Maak uw kind nooit belachelijk.  

5. Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn/haar positieve (team)supporter te zijn. 

6. Val een beslissing van een scheidsrechter, leider of trainer niet in het openbaar af en trek nooit 

de integriteit van dergelijke personen in twijfel.  

7. Erken de waarde en het belang van vrijwillige scheidsrechters, leiders en trainers.  

8. Ondersteun onze pogingen en maatregelen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten 

door de jeugd te voorkomen. 

9. Een doelpunt of overwinning mag gevierd worden, maar u provoceert niet. 

10. Laat het coachen over aan de leiders en/of trainers. 

11. Bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats. 

12. Blijf altijd achter de omheining van het veld. Het speelveld is voor de spelers en hun coach(es). 

Geef grensrechters, coach(es) en wisselspelers de ruimte. 

13. Bij het spelen op een half veld supportert u vanaf de zijkant waar de vaste doelen staan. 

14. Na het sporten doucht uw kind.  

15. U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 

16. Zorg ervoor dat uw kind op de afgesproken tijd aanwezig is voor training en wedstrijd. 

17. Zorg ervoor dat uw kind alle voetbalbenodigdheden bij zich heeft. Maak uw kind hier zelf 

verantwoordelijk voor. 

18. Zie erop toe dat uw kind zich afmeldt op de juiste manier bij de juiste persoon. 

19. U voldoet de contributie via automatisch incasso. 
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C. Leiders/trainers 

 

1. Houd je aan de gedragsregels en gedragscode van de vereniging. 

2. Maak duidelijke afspraken samen met je team, communiceer deze goed (schriftelijk) en houd 

je hier consequent aan. 

3. Leer uw spelers dat de spel- en gedragsregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag 

onttrekken. 

4. Je neemt deel aan bijeenkomsten en vergaderingen waarvoor je door de vereniging wordt 

uitgenodigd. 

5. Beargumenteer/vertel de opstelling van de spelers voorafgaand aan de wedstrijd aan je team. 

6. Zorg ervoor dat alle spelers ongeveer evenveel speeltijd krijgen. Wisselbeleid zie ‘informatie 

voor leider en trainers v.v. Madese Boys’ 

7. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een 

onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. 

8. Wees een goed voorbeeld in woord en gebaar. Maak je spelers nooit belachelijk. 

9. Coach rustig en positief. 

10. Controleer of het materiaal veilig en geschikt is voor je team. 

11. Leer je spelers respect te hebben voor de tegenstander en voor de (beslissingen van de) 

scheidsrechter. 

12. Je zorgt ervoor dat de (leiders van de) tegenstanders en de scheidsrechter ontvangen worden. 

13. Voor en na de wedstrijd geeft je team de tegenstander een hand. Ook jij bent hierin een 

voorbeeld. 

14. Na de wedstrijd bedankt je team de scheidsrechter door hem een hand te geven. Ook jij bent 

hierin een voorbeeld. 

15. Een doelpunt of overwinning mag gevierd worden, maar we provoceren niet. 

16. Volg het advies op van een arts of ehbo-er bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of 

niet kan spelen. 

17. Kinderen hebben een trainer nodig die hen respecteert. Een schouderklopje doet al wonderen! 

18. Blijf op de hoogte van de theorie van goede training, van groei en ontwikkeling van kinderen. 

19. Rapporteer wangedrag of problemen bij jeugdleden aan de ouders en aan de 

categoriecoördinator. Bij voortdurend wangedrag of voortdurende problemen meldt de 

categoriecoördinator dit aan de commissie algemene voetbalzaken (en/of aan het  

hoofdbestuur). 

20. Je laat de kleedkamer na training en wedstrijd in een roulatiesysteem schoonmaken door de 

spelers en controleert of dit is gebeurd. 

21. Je zorgt altijd voor toezicht in de kleedkamers voor en na de trainingen, thuis- en 

uitwedstrijden. 

22. Je zorgt voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. 

23. Jij bent verantwoordelijk voor het materiaal, maar organiseer dit samen met je team en 

eventueel ouders. 

24. Je ruimt de pupillendoeltjes van het veld op de daarvoor bestemde plaatsen.  

25. Jij bent verantwoordelijk voor de administratie rondom het team. 
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D. Toeschouwers 

1. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

2. De kinderen sporten voor hun plezier, niet voor het uwe.  

3. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen en te proberen. Fouten maken mag! 

Applaudisseer voor goed spel. Maak kinderen nooit belachelijk.  

4. Toon betrokkenheid bij de kinderen door zijn/haar positieve (team)supporter te zijn. 

5. Val een beslissing van een scheidsrechter, leider of trainer niet in het openbaar af en trek nooit 

de integriteit van dergelijke personen in twijfel.  

6. Erken de waarde en het belang van vrijwillige scheidsrechters, leiders en trainers.  

7. Ondersteun onze pogingen en maatregelen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten 

door de jeugd te voorkomen. 

8. Een doelpunt of overwinning mag gevierd worden, maar u provoceert niet. 

9. Laat het coachen over aan de leiders en/of trainers. 

10. Blijf altijd achter de omheining van het veld. Het speelveld is voor de spelers en hun coach(es). 

Geef grensrechters, coach(es) en wisselspelers de ruimte. 

11. Bij het spelen op een half of kwart veld supportert u vanaf de zijkant waar de vaste doelen staan. 
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E. Vrijwilligers  
 
1. dienen er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten 

netjes en schoon worden achtergelaten. 

2. nemen bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. 

contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk 

is met een vertegenwoordiger van de commissie of van de vereniging. 

3. fungeren als voorbeeld en gedragen zich altijd respectvol en sportief. 

4. maken geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetsen 

niemand opzettelijk. 

5. zijn zuinig op kleding en materialen van vv Madese Boys.   
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5. Zorgvuldigheid 

 

Met informatie en/of documentatie wordt vertrouwelijk omgegaan, dat wil zeggen we respecteren de Wet 

op de Privacy. Bij twijfel wordt eerst contact opgenomen met en toestemming gevraagd aan 

betrokkene(n). 

 

 

6. Sancties 

 

Het hoofdbestuur zal het treffen van voorlopige maatregelen tegen een zich misdragend lid niet laten 

afhangen van de, eventuele, uitkomsten van de KNVB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de 

tuchtcommissie van de KNVB bekend is gemaakt, zal met het bepalen van de definitieve strafmaat door 

het bestuur hiermee rekening kunnen worden gehouden. 

 

Sancties bij wangedrag van leden 

 

Mogelijke 

sancties 

Uitleg sanctie Uitgevoerd of opgelegd door: Registratie 

door: 

Berisping Een correctieve opmerking, een 

directe c.q. extra wisselbeurt, een 

kort opvoedkundig gesprek 

Direct betrokken kaderlid 

(leider, trainer, hoofdleiders, 

ect.) 

Evt. door 

betrokken kaderlid 

Uitsluiting Uitsluiting voor één t/m drie 

trainingen en/of wedstrijden 

Het hoofdbestuur. Zij kunnen 

zich laten adviseren door 

betrokken kaderleden. 

Hoofdbestuur 

Schorsing Uitsluiting van deelname aan alle 

verenigingsactiviteiten voor 

bepaalde tijd. 

Het hoofdbestuur. Zij kunnen 

zich laten adviseren door 

betrokken kaderleden. 

Hoofdbestuur 

Royement Definitieve uitsluiting van deelname 

aan alle verenigingsactiviteiten tot 

eerstvolgende ALV (Algemene 

Ledenvergadering) 

Het hoofdbestuur draagt voor en 

de ALV beslist 

Hoofdbestuur 

 

Een uitsluiting zou ook kunnen worden vervangen door bijvoorbeeld een taakstraf (bijv.  

schoonmaakwerkzaamheden, fluiten van een wedstrijd, helpen bij een training, etc.) 

 

Het hoofdbestuur kan in voorkomende gevallen advies vragen aan de Commissie Normen en Waarden. 
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Wangedrag van niet-leden 

Het hoofdbestuur van Madese Boys kan in voorkomende gevallen bezoekers en/of toeschouwers de 

toegang tot het sportpark ontzeggen. De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard 

en zwaarte van de misdraging. 

Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het hoofdbestuur het treffen van maatregelen tegen een zich 

misdragende bezoeker en/of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie en/of justitie. 

 

Overig beleid 

Het hoofdbestuur van Madese Boys houdt zich het recht voor om: 

- een aanmelding van een door een andere vereniging geroyeerd lid ter discussie te stellen; 

- bij aanmelding van een nieuw lid afkomstig van een andere vereniging informatie op te vragen bij 

betreffende vereniging.  

- In bovenstaande situaties kan slechts met toestemming van betrokkene informatie ingewonnen 

worden bij de vorige club. Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben voor het Madese 

Boys-lidmaatschap. 
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7. preventief beleid grensoverschrijdend gedrag 

 

Sporten en grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar 

helaas is dat niet waar. Ook binnen de sportwereld vinden incidenten plaats variërend van seksueel 

getinte opmerkingen tot aanrandingen, pesten, bedreigingen, discriminatie, mishandeling en belediging.  

 

Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die het ondergaat, 

als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.  

 

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale, 

digitale of fysieke zin, die:  

- door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren  

en/of  

- als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten  

én  

- plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het  

beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.  

 

In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige, of 

kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten, 

mishandeling.  

 

 

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend. Dit wil 

zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze uiting serieus genomen moet 

worden. Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragingen als grensoverschrijdend gedrag:  

 

 

1. Seksuele Intimidatie  

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

gedrag met een seksuele connotatie (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 vermeld in lid 1, 

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

Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten. (bron: blauwdruk SI)  

 

2. Pesten  

Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één 

of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, 

waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Hierbij hoort ook het digitaal 

pesten.  
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3. Bedreigen  

Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en 

het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar. Aan 

bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan.  

 

4. Discriminatie  

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet 

toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst 

en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke 

overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur. (bron: www.discriminatie.nl, movisie)  

 

5. Mishandeling  

Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet functioneel fysiek of 

psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan van, trappen van, het geven van een kniestoot, het 

toedienen van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) dan wel het zeer ernstig bedreigen 

met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen. (O.b.v. KNVB, arboportaal)  

 

6. Belediging  

Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld &  

onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van iemands eer of 

goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting. Belediging van een 

ambtenaar in functie is strafbaar en ook als het slachtoffer een klacht indient. 

 

Gedragsregels begeleiders/vrijwilligers in de sport ter voorkoming van seksuele intimidatie (opgesteld 

door het NOC*NSF): 

1. de begeleider/vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 

veilig voelt. 

2. de begeleider/vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in 

zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor 

het gezamenlijk gestelde doel. 

3. de begeleider/vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 

tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider/vrijwilliger en de jeugdige sporter tot 

16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. de begeleider/vrijwilliger mag de sporter niet op een 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/vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 

7. de begeleider/vrijwilliger zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 

respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of 

de hotelkamer. 

8. de begeleider/vrijwilliger 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 belangen van de (jeugdige) 
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sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij 

hun werk goed kunnen uitoefenen. 

9. de begeleider/vrijwilliger 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 tot de gebruikelijke dan wel afgesproken 

honorering staan. 

10. de begeleider/vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die 

bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels 

zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 

11. in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid 

van de begeleider/vrijwilliger in de geest hiervan te handelen. 
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8. Aannamebeleid nieuwe begeleiders/vrijwilligers 

1. Voor (nieuwe) begeleiders/vrijwilligers van 18 jaar en ouder die met minderjarigen werken of een 

belangrijke taak vervullen binnen de vereniging, wordt standaard een VOG (verklaring omtrent gedrag) 

aangevraagd door vv Madese Boys. Iedere 3 jaar dient een nieuwe VOG aangevraagd te worden. Madese 

Boys verzorgt deze gratis aanvraag.  

2. Madese Boys behoudt zich het recht voor tot referentie check bij vorige clubs.  

3. iedere nieuwe begeleider/vrijwilliger zal worden aangemeld bij de KNVB. Hiermee valt iedere 

begeleider/vrijwilliger onder het tuchtrecht van de KNVB.  

4. iedere (nieuwe) begeleider/vrijwilliger kan zich op de hoogte stellen van de geldende gedragsregels en 

gedragscode binnen de vereniging, te vinden op onze website.  
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9. Gedragsregels communiceren via social media 

1. de social media accounts van vv Madese Boys mogen worden ingezet om kennis en informatie te 

delen met onze leden en andere geïnteresseerden. 

2. het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren.   

3. het is niet toegestaan om discriminerende, zoals seksistische of racistische uitingen te 

publiceren.   

4. bij twijfel of de informatie juist is, wordt dit eerst gecontroleerd bij de juiste persoon.   

5. de gebruikers van de social media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke 

hij of zij publiceert op het internet. 

6. indien er foutieve berichten worden geplaatst, geef fouten toe en bied excuses aan wanneer 

nodig.   

7. spreek en schrijf altijd respectvol over andere mensen.   

8. controleer reacties van de volgers en zorg ervoor dat zij zich ook correct en respectvol 

opstellen in de communicatie. 

9. plaats geen berichten waardoor (iemand van) onze vereniging in de verlegenheid kan worden 

gebracht.   

10. reclame-uitingen op onze social media accounts mogen alleen plaatsvinden met 

instemming van de sponsorcommissie.  

11. de beheerder is, al dan niet in opdracht van het bestuur, altijd gerechtigd bepaalde 

publicaties te verwijderen, te archiveren of elders op te slaan.   

 

Specifiek voor trainers, leiders en coaches: 

1. wees je ervan bewust dat alles wat je online zet, voor altijd terug te vinden is. Denk dus goed 

na voor je iets post. 

2. zet geen privacygevoelige informatie online en wees terughoudend met namen en 

gebeurtenissen. 

3. ga niet in discussie met een speler of ouder op de sociale media. 

4. vraag altijd toestemming als je foto’s of filmpjes online wilt zetten. 

5. heb je een duidelijk oordeel over een sporter? Bespreek dat dan persoonlijk. Evaluaties van 

iemands sportprestaties horen niet op social media thuis. 


