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BELEID TER PREVENTIE 
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG    

 

 

Inleiding 

Gezondheid, veiligheid en gezelligheid staan bij OBW voorop. Wij vinden het belangrijk dat 
iedereen in een veilige omgeving kan sporten en zich thuis voelt bij OBW. We streven ernaar 
dat er weinig tot geen calamiteiten zijn binnen onze vereniging en dat er voldoende 
aandacht is voor iedereen binnen de club. Er is binnen OBW geen plek voor 
grensoverschrijdend gedrag en discriminatie.  

Om een gezonde en veilige basis te bieden aan alle leden, zien wij het als onze plicht en 
verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen die misstanden kunnen voorkomen. We 
hebben met elkaar regels afgesproken over onderwerpen als drugsgebruik, roken en 
verbaal- en fysiek geweld.  

Binnen OBW hebben we een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als 
iemand zich  toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er iets misgaat, 
weten we hoe te handelen. Zonodig met gepaste en stringente maatregelen tot gevolg. 
Hierbij gaat het clubbelang altijd boven het persoonsbelang, binnen de gestelde kaders.  

Om al deze redenen heeft OBW, in lijn van adviezen van de KNVB en NOC*NSF, beleid en 
afspraken gemaakt. Essentie van deze afspraken, is dat alle leden weten en uitdragen:  

• hoe we ons gedragen binnen de club 
• over wat we doen ter preventie om ongewenst gedrag te voorkomen 
• welke consequenties er gelden als er toch sprake is van ongewenst gedrag.  

Het beleid bestaat uit: 

1. Gedragscode 
2. Aannamebeleid vrijwilligers 
3. VOG 
4. Vertrouwenspersoon 
5. Vertrouwenspunt Sport 
6. Kleedkamerbeleid 
7. Beleid roken 
8. Beleid alcohol en drugs 
9. Tuchtrecht 
10. Bijlagen: de gedragcodes voor Sportende Leden en Vrijwilligers 

 

1. Gedragsregels en gedragscode 
OBW hanteert gedragsregels1 die zijn opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie 
sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Deze regels zijn opgenomen in een 
gedragscode.  

  

 
1 In navolging van gedragsregels NOC*NSF 
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We hebben binnen OBW gedragscodes voor twee belangrijke groepen vastgesteld2: 
1. gedragscode voor alle sportende leden  
2. gedragscode voor alle vrijwilligers (ter ondertekening)  

Voor iedereen is het belangrijk om te weten wat deze gedragsregels zijn, dat deze voor 
alle leden OBW gelden en dat ze makkelijk te vinden zijn. Daarom staan deze 
gedragscodes op de website van OBW.  Tevens worden ze, op compacte en herkenbare 
wijze, breed uitgedragen binnen het sportpark en clubgebouw. 

Bovendien wordt de gedragscode voor vrijwilligers aan alle vrijwilligers individueel 
uitgereikt, ondertekend, en opgeslagen bij/door de ledenadministratie. Het 
ondertekenen van de gedragscode geldt voor alle vrijwilligers: dus bestuursleden, 
trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters, verzorgers, kantine-vrijwilligers, 
onderhoudskrachten, etc. 

2. Aannamebeleid voor vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn van harte welkom bij OBW! We hanteren een aannamebeleid voor 
vrijwilligers om zo een beter beeld te krijgen van alle vrijwilligers. Het aannamebeleid 
bestaat uit: 

• een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger door een bestuurslid, of coördinator 
van een commissie. Het is ook mogelijk dat een afgevaardigde van de 
vrijwilligerscommissie het gesprek voert.  

• het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag); dit is alleen van toepassing 
voor vrijwilligers die personen (inclusief jeugd) begeleiden, of voor vrijwilligers die op 
een ander vlak een belangrijke verantwoordelijkheid hebben (bijvoorbeeld de 
penningmeester op het vlak van financiën); zie punt 3; 

• als vrijwilliger ben je veelal lid van OBW. Hierdoor ben je automatisch lid van de 
KNVB en val je dus automatisch onder het tuchtrecht van de KNVB. De vrijwilligers 
die geen lid zijn van OBW, dienen een speciaal formulier ter onderwerping van het 
tuchtrecht van de KNVB te ondertekenen.  

• het laten lezen of samen doornemen van de gedragscode voor vrijwilligers en deze 
laten ondertekenen.  

3. VOG: verklaring omtrent het gedrag 
De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar 
oplevert voor het gevraagde doel. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel 
bekend als bewijs van goed gedrag.  
 
De aanvrager krijgt alleen een VOG als er geen strafbaar feit is gepleegd die belangrijk is 
voor het uitoefenen van het type vrijwilligerswerk. Een VOG-verklaring biedt meer 
zekerheid. Door deze verplichting geven we als OBW het signaal af naar al onze leden, 
ouders en vrijwilligers, dat wij verantwoordelijkheid nemen voor sociale veiligheid.  
 
Bij OBW stellen we de VOG verplicht voor de vrijwilligers die vanuit hun functie 
“werken” met personen: denk aan de trainers, leiders en verzorgers. Hiervoor geldt 
profiel 84 (zorg voor minderjarigen). Bij dit profiel wordt gekeken naar een verleden met 
drugs, vermogensdelicten, geweldsdelicten en zedendelicten. Ook profiel 85 (zorg voor 
kwetsbare personen) kan van toepassing zijn. Hierbij wordt er ook gekeken naar 
afpersing, chantage en diefstal. 
 

 
2 Gedragscodes: Zie aparte bijlagen. 

https://www.justis.nl/producten/vog/aanvragen/index.aspx
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Is er geen reden om aan te nemen dat iemands verleden een belemmering vormt voor 
het doel waarvoor zijn/haar VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.  
 
We streven naar een veilig sportklimaat voor iedereen. Dat betekent dat wanneer de 
VOG niet wordt verstrekt, we de vrijwilliger niet inzetten voor de club. 

OBW houdt zelf de VOG administratie bij. Dit is een overzicht van alle vrijwilligers voor 
wie een VOG is afgegeven, afgiftedatum en geldigheidsduur. De aanvraag van de VOG 
verloopt via de vrijwilligerscommissie, door de ledenadministratie. Dit geldt ook voor de 
registratie, via: Gratis VOG. Voor de ledenadministratie geldt een geheimhoudingsplicht 
mbt de aanvraag VOG. Dit is geregeld via de gedragscode vrijwilligers, waarin dit voor de 
vrijwilligers van de ledenadministratie expliciet is opgenomen.  

Richtlijn VOG3 

• Screeningsprofiel 84 en/of 85 (of een profiel passend bij specifieke functie, denk 
aan profiel 22 tbv een penningmeester) 

• Geldigheid: iedere 3 jaar VOG-aanvraag herhalen 

• Controle op echtheid: watermerk 

• Voor vrijwilligers zijn er geen kosten verbonden aan het aanvragen 

4. Vertrouwenspersoon 
OBW beschikt over een (externe) vertrouwenspersoon: Joke Koenen. 
Zij is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die een vraag heeft 
over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil 
praten. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de vereniging. Joke is 
bereikbaar via haar mailadres: jokekoenen@upcmail.nl 

5. Vertrouwenspunt Sport 
Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de 
sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Naast de OBW- vertrouwenspersoon, 
kun je ook hier, anoniem, vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in 
strijd zijn met de regels, waarden en normen bij OBW. Dat kunnen persoonlijke 
dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je 
grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met 
een vertrouwenspersoon of adviseur wordt besproken wat de melder dwars zit en 
welke stappen gezet kunnen worden om het aan te pakken. 

Het Vertrouwenspunt Sport is telefonisch bereikbaar, via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per 
minuut of per e-mail via vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl Een andere manier is het 
anoniem melden via SpeakUp. 4 

6. Kleedkamerbeleid 
De kleedkamer dient een veilige omgeving zijn. Daarom hanteren we ten aanzien van de 
aanwezigheid van volwassenen het 4-ogen principe, uitgangspunt daarbij is dat er twee 
volwassenen aanwezig zijn. Verder geldt het volgende omtrent wie er wel en niet in de 
kleedkamers mogen komen: 

  

 
3Meer weten over de VOG? Zie: Veelgestelde vragen | VOGnodig 

4Meer informatie over veilig sporten en over meldpunten ongewenst gedrag: Centrum Veilige Sport Nederland  

 

https://www.gratisvog.nl/
mailto:jokekoenen@upcmail.nl
mailto:vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
https://www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport
https://www.vognodig.nl/veelgestelde-vragen
https://centrumveiligesport.nl/
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o Jongens: 
Vanaf de JO10 komen vrouwen niet in de kleedkamer om kinderen te helpen met 
omkleden, verkleden en douchen. Kleedkamer-vaders kunnen soms een helpende 
hand bieden. De ervaring leert echter, dat ze het uitstekend zelf kunnen omdat ze 
dat thuis en op school ook al doen. Een vrouwelijke coach en/of een 
kleedkamermoeder zal slechts de kleedkamer betreden nadat zij hiervoor 
goedkeuring heeft gekregen van de kleedkamer-vader of een seintje van de 
betrokken spelers dat zij zijn aangekleed. 
 

o Meisjes: 
Bij de meisjes-teams komen mannen niet in de kleedkamer. Dit geldt zowel voor, 
tijdens en na de wedstrijd. Bij deze teams zal er een vrouwelijke coach en/of 
kleedkamermoeder in de kleedkamer zijn. Een mannelijke coach zal slechts de 
kleedkamer betreden nadat hij hiervoor goedkeuring heeft gekregen van de 
kleedkamermoeder of een seintje van betrokken speelsters dat zij zijn aangekleed. 
 

Douchen na wedstrijden 

Na een training: 

Er zijn geen strikte regels voor de jeugd mbt douchen na een training. Douchen is niet 
verplicht, maar het wordt wel sterk aangeraden door de club.  

Na een wedstrijd: 

Na een wedstrijd wordt er in principe wel altijd gedoucht, zowel uit als thuis. Reden 
hiervoor is dat het bijdraagt aan de teamgeest; na het douchen sluit je gezamenlijk af, 
praat je na over de wedstrijd en/of ga je samen naar de kantine. Het geeft een gevoel 
van saamhorigheid als je het allemaal doet. Bovendien is het douchen na een wedstrijd 
hygiënisch. Zeker bij uitwedstrijden is het voor niemand fijn om bezweet in de auto mee 
terug te rijden.  Alleen bij uitzondering (na overleg en goedkeuring van trainer/leider) 
wordt er niet gedoucht.  

Verbod foto’s/video’s maken  in kleedkamers 

Telefoons in de kleedkamer zijn toegestaan. Echter is het maken van foto’s/video’s van 
teamspelers, op welke wijze dan ook, nadrukkelijk verboden. Plaatsing van foto’s op 
Social media of verspreiding leidt tot een directe schorsing en aangifte bij de politie. Bij 
twijfel of vragen over dit beleid, kun je altijd bij je trainer/leider terecht. 

Tenslotte: De trainer/leider zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als 
thuiswedstrijden. Er wordt gezorgd dat de ruimte netjes wordt achtergelaten. 
Leiders/trainers gaan als laatste weg om de eindcontrole uit te voeren. 

7. Rookbeleid 

OBW is vanaf 1-1-2023 een rookvrij sportpark. Dit is al het geval op de zaterdagochtend; 
dan geldt dat roken buiten de kantine, in en om de kleedkamers, maar ook langs de lijn 
en op de tribune niet is toegestaan. OBW wil hiermee voorkomen dat kinderen 
meeroken en wil hen vooral beschermen tegen de verleiding om zelf te gaan roken.  

Tevens mag er in de kantine niet gerookt worden, conform het rookverbod in de horeca. 
Dit geldt ook voor het gebruik van e-sigaretten. Verder mag er alleen gerookt worden op 
de daarvoor aangewezen plek.   

In aanloop naar een rookvrij park, creëren we achter de kleedkamers een plek waar 
gerookt kan worden, met een afvalbak voor sigarettenpeuken.  
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8. Beleid alcohol en drugs 
 
Alcohol 
Bij het schenken van alcohol hebben we als club een verantwoordelijkheid; het brengt 
risico's met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken van (licht) alcoholische 
dranken: 
 
• We schenken geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar en zien er op toe dat drank 

niet doorgegeven wordt aan jongeren onder de 18 jaar. Beide zijn strafbaar. Bij 
twijfel over de leeftijd, vraagt de kantinemedewerker naar een geldig ID-bewijs.  
 

• Er wordt geen alcohol van buiten OBW meegenomen naar onze 
accommodaties/velden.  
 

• We schenken geen alcohol aan mensen in beschonken toestand. 
 

• Kaderleden en vrijwilligers geven het goede voorbeeld; ze drinken niet overmatig en  
drinken niet als ze jeugd begeleiden. Vrijwilligers die bardienst hebben, drinken geen 
alcohol.  

 
• Alcohol en verkeer gaan niet samen. Wij spreken onze leden en bezoekers daar op 

aan. 
 

• Schenktijden: er wordt geen alcohol geschonken voor 12 uur op zaterdagmorgen. De 
openingstijden van de kantine staan vermeld bij de kantine. We volgen hierbij de 
richtlijnen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  
 

• Alcohol wordt alleen genuttigd in kantine en op het terras. Er gaat geen glas mee 
naar buiten.  
 

• We zorgen dat kantinemedewerkers weten wat deze afspraken zijn mbt alcohol 
schenken en we faciliteren hen hierin: 

o Iedereen die alcohol verstrekt, volgt de e-learning IVA: Instructie 
Verantwoord Alcohol schenken.5  

o Het is verplicht dat er minimaal één persoon met dit certificaat in de kantine 
is op het moment dat alcohol geschonken wordt.  

o Alternatief is dat er iemand aanwezig is, met het Diploma Sociale Hygiëne. 
o We zorgen ervoor dat de kantinemedewerkers zich door de club gesteund 

voelen. 
 

Drugs en verboden middelen 
OBW hanteert een zero tolerance beleid als het gaat om drugsgebruik. Gebruik van, of 
onder invloed zijn van drugs is ten strengste verboden. Het bezit en verhandelen van 
verboden middelen wordt niet toegestaan. 
 
De club mag niet zelf actief controleren op drugs in kledij, handtas of rugzak. Wel zien 
we toe op  dealen en gebruik. We houden hiertoe bijvoorbeeld de toiletten en 
kleedkamers in het oog.  
 
Indien er gebruikers of dealers betrapt worden, spreken we hen er op aan, de regels 
worden toegelicht en zij dienen het OBW terrein te verlaten. Voor een OBW lid, leidt dit 
tot een directe schorsing. Wanneer we dit niet doen, lopen we het risico beschuldigd en 
zelfs strafrechtelijk vervolgd te worden voor het ‘toelaten van verkoop en gebruik 
verboden middelen’.  
 

 
5 Dit kan via: E-learning 'Verantwoord alcohol schenken' - NOCNSF 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/gezonde-sportomgeving/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken
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In bepaalde gevallen zal direct de politie worden ingeschakeld, zoals bij serieuze 
verdenkingen van drugsgebruik/bezit en/of wanneer er agressiviteit in het spel is. 
 

9. Tuchtrecht 

Wekelijks beleven meer dan een miljoen spelers, scheidsrechters, coaches en andere 
liefhebbers veel plezier aan een wedstrijdje voetballen. Meestal is er plezier en respect. 
Om dit zoveel mogelijk te behouden, kent ook het amateurvoetbal een 
tuchtrechtspraak. 

Alle sportbonden, die zijn aangesloten bij het NOC*NSF (ook de KNVB), hebben de 
gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Als lid van OBW, ben je automatisch lid 
van de KNVB en val je dus automatisch onder het tuchtrecht van de KNVB. De 
vrijwilligers die geen lid zijn van OBW, dienen een speciaal formulier ter onderwerping 
van het tuchtrecht van de KNVB te ondertekenen.  

Op basis van de reglementen van de KNVB is de Tuchtcommissie bevoegd kennis te 
nemen van overtredingen en verzuimen die zijn begaan door leden van de KNVB. Mocht 
het aan de orde zijn, dan komt de Tuchtcommissie aan de hand van verklaringen, tot 
een uitspraak.  

 

Tot slot: 

Dit beleid is tot stand gekomen met input van diverse vrijwilligers, die als klankbordgroep 
een zinvolle en gezond kritische bijdrage hebben geleverd. Het beleid is vastgesteld door 
het Algemeen Bestuur dd 10 mei ’22 

We spreken af dat we het om de drie jaar evalueren en (zonodig eerder) updaten.  


