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Normen & Waarden Commissie 
  
Doelstelling  
 
De maatschappij is in verandering. Normen en waarden zie je dus ook veranderen. Dit is gewoon aan 
elkaar verbonden. Er dient echter wel een gezond evenwicht te zijn in wat is nu leuk, gezellig en 
toelaatbaar en wat gaat er net even over die grens heen. Ook op en rond het voetbalveld gebeuren 
steeds vaker zaken die daar niet thuishoren en ongewenst zijn. 
De insteek van het Bestuur van OFC en de Normen en Waarden commissie is dat er vooral een 
bewustwordingsproces ontstaat binnen OFC met betrekking tot normen en waarden. Van jongs af aan 
moet men gewoon beseffen dat er bepaalde normen en waarden gelden bij OFC, waar aan je dient te 
houden. 
 
Het Bestuur van OFC wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan. 
Bewustwordingsproces en pro-activiteit hebben hierbij prioriteit, maar waar nodig zal er correctief 
opgetreden worden.  
 
Beleidskader: preventief en correctief optreden. 
Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief/proactief), maar ook indien dit 
voorkomt consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt een 
duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek 
(tegen personen, goederen en zaken) geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.  
Preventief bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en 
gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken. 
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan 
overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking 
komen. 
Eenduidigheid in het uitdragen, uitstralen en uitvoeren van dit beleid door een ieder bij OFC betrokken 
persoon is dan ook gewenst. 
Wij hebben het dan ook over de educatieve/opvoedkundige taak, de vormende taak, maar ook 
bijvoorbeeld over het vragen om zelfreflectie van over de schreef gaande leden. De commissie zal 
jaarlijks het voetbalseizoen evalueren met het Bestuur.  
 
Samenstelling commissie Normen en Waarden 
De leden van de commissie worden benoemd door het Bestuur. De commissie zal bestaan uit een 
oneven aantal van tenminste 3 personen, doch in ieder geval uit een oneven aantal. De samenstelling 
van de commissie zal dusdanig zijn, dat er sportieve/voetbal kennis in de commissie aanwezig is. 
 
KNVB convenant 
Bij totstandkoming van dit statuut (gedragsreglement) heeft het KNVB-convenant een 
duidelijke rol gespeeld. Het vormt dan ook de leidraad en toetssteen voor de inhoud van dit 
statuut. 
 
Het KNVB-convenant luidt als volgt: 
 
OFC en KNVB;  
-Stellen vast dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen tegen scheidsrechters, 
assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters; 
-Veroordeelt elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport; 
-Benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden; 
-Zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht dient te zijn op het 
bevorderen van wederzijds respect en begrip; 
-Stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de 
amateurvoetbalsport; 
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-Verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van al vastgestelde 
gedragscodes. 
Aan de inspanningsverplichting om dit convenant inhoud en vorm te geven voldoen wij door een 
algemeen geaccepteerde gedragscode op te stellen en door alles in het werk te stellen tot naleving 
daarvan te komen.  
 
Gedragsregels 
Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of een vrijwilliger. Iedereen 
moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging 
moet inrichten, luisterend naar en zo veel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. 
Dit betekent natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar, met de materialen en 
de overige zaken bij OFC omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals 
tegenstanders, scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en gasten/bezoekers.  
 
De volgende gedragsregels zijn daar bij onder meer van toepassing: 

 Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich daarom te 
onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden 
binnen of buiten het voetbalspel. 

 Een daartoe door leider of trainer aangewezen teamgenoot draagt bij toerbeurt zorg voor het 
ordentelijk achterlaten van de door hem/ haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte 
kleedkamers (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis 
en het sportveldencomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde 
etenswaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden 
gedeponeerd. 

 Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendom. Een verenigingslid is hoofdelijk 
aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling dan wel 
door fysiek geweld ontstaan lichamelijk letsel 

 Voor jeugdleden geldt dat er geen alcohol gedronken wordt in de kleedkamer, voorts wordt er 
door leden, medewerkers leiders en/of trainers niet gerookt in de kleedkamers, kantine en 
overige ruimten. 

 Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes en glazen op en rond de speelvelden is 
verboden. 

 Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de 
KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding. 

 Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze 
gedragsregels overtreedt. 

 Een verenigingslid dat een overtreding van de gedragsregels constateert, kan dit melden. 
 Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Een verenigingslid zal, indien 

hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft schuldig 
gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in 
strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde 
verplichtingen zich dienen te verantwoorden voor de Normen en Waarden commissie. 
 

Gedragsregels trainers/begeleiders. 
Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden en maken deel uit van 
het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het 
contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels 
afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met 
tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.  

Hieronder vind je een overzicht van de gedragsregels, zoals vastgesteld binnen de georganiseerde 
sport: 

1. De trainer/begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 
veilig kan voelen.  
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2. De trainer/begeleider 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 in 
het kader van de sportbeoefening.  

3. De trainer/begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie 
tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/begeleider en de jeugdige sporter tot 
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. De trainer/begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 
trainer/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 trainer/begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 
communicatiemiddel dan ook. 

7. De trainer/begeleider 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 trainer/begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - 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) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen 
of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

9. De trainer/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 tot de gebruikelijke dan wel afgesproken 
honorering staan. 

10. De trainer/begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die 
bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met 
deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de trainer/begeleider in de geest hiervan te handelen. 

Voor een ieder moet duidelijk zijn dat naast de hierboven vermelde gedragsregels ook andere in het 
maatschappelijk verkeer gangbare gedragsregels niet overtreden mogen worden en eventueel in 
aanmerking komen voor melding aan de normen en waarden commissie.  

Verder dient duidelijk te zijn dat het Bestuur niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige 
overtreding van deze gedragsregels.  

 
Toezicht Normen en Waarden Commissie. 
Taken en doelstelling. 
De commissie is in het leven geroepen, met als primair doel en werkwijze, een ieder de 
gelegenheid te geven een incident en/of conflict aan te melden. Spelers, begeleiders en bezoekers 
aan te spreken op hun gedrag bij trainingen, beker-, oefen- en competitiewedstrijden.  
Het incident en/of conflict dient betrekking te hebben op de handhaafbare statuten en reglementen 
van de KNVB en OFC alsmede de in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare normen en waarden. 



OFC 2019 Pagina 4 

 

De commissie doet haar werkzaamheden op basis van volledige onafhankelijkheid en in opdracht 
vanuit het Bestuur. De commissie heeft wel de bevoegdheid om iedereen te horen die zij wil horen en 
heeft toegang tot alle relevante informatie om te komen tot een goede beoordeling. 
 
De commissie valt direct onder het Bestuur en wordt vanuit het Bestuur aangestuurd. Aan andere 
commissies dan wel personen hoeft de commissie geen verantwoording af te leggen.  
 
Het Bestuur legt de zaken voor bij de commissie. De commissie bepaalt of een zaak door de 
commissie wordt afgehandeld dan wel dat het een zaak is die in het kader van de 
efficiëntie/effectiviteit en het lerende karakter daarvan beter door de betreffende 
commissie/hoofdleider/leider/trainer kan worden afgehandeld. 
De commissie kan ook nadat de overtreder/betrokkene is gehoord naar aanleiding van de zaak 
alsnog terug verwijzen voor een interne afhandeling.  
 
De commissie geeft een advies aan het Bestuur over te nemen maatregelen. Het streven is om 3 
weken na aandiening van een zaak bij de commissie een inhoudelijk advies aan het Bestuur te geven. 
Inhoudelijke discussie over het advies is niet mogelijk. 
Als bevoegd gezag neemt het Bestuur op basis van het advies van de commissie een besluit, dat 
schriftelijk wordt vastgelegd. Deze informatie is te allen tijde vertrouwelijk en dient als zodanig 
behandeld te worden. De uitspraken zijn onherroepelijk en niet discutabel. De betrokkene(n) wordt(en) 
van de uitspraak van het Bestuur door het Bestuur in kennis gesteld. 
 
Tegen de uitspraak is schriftelijk beroep mogelijk. Beroep is alleen mogelijk indien er sprake is 
van nieuwe feiten en/of omstandigheden.  
De beroepstermijn bedraagt één week. Het beroep dient bij het Bestuur te worden ingediend, 
waarna het beroep wordt voorgelegd aan de normen en waarden commissie.  
Indien er sprake is van een voorstel van royement dan wordt dit in alle gevallen voorgelegd aan het 
bestuur. Tegen een beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk. Opgelegde alternatieve 
straffen, worden door de betreffende verantwoordelijke op naleving gecontroleerd. Bij niet nakomen 
hiervan wordt dit aan de commissie gemeld en gehandeld. 
 
Nadere taakstelling Commissie Normen en Waarden 
 
De Normen en Waarden commissie is een door het Bestuur ingestelde onafhankelijke 
commissie, die een taakstelling heeft, die beantwoordt aan de eerder vermelde doelstelling: 
-Acties ontwikkelen en uitvoeren om bewustwordingsproces rondom “Normen en Waarden” te laten 
toenemen binnen OFC en uitdragen van wat in het convenant met de KNVB staat. 
-Bevorderen en bewaken van een goed en sportief en veilig verenigingsklimaat waarin elk lid zich 
thuis voelt, 
-Het opstellen, uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten 
(meldingsprocedure, hoor en wederhoor, advies strafoplegging, etc.) 
-Het vertegenwoordigen van OFC bij de KNVB met betrekking tot tuchtzaken/excessen/ongewenst 
seksueel gedrag. 
 
Werkwijze 
Een ieder kan aanspraak maken op het aanmelden van een incident en/of conflict, echter 
uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de statuten en reglementen van 
de KNVB en OFC. 
 
Het conflict of incident dient schriftelijk bij de commissie te worden ingediend.   
 
Afhankelijk van de aard van het incident en/of conflict wordt bepaald of de betrokkene door de 
commissie wordt uitgenodigd. 
 
Er vindt een onderzoek plaats op basis van hoor- en wederhoor. De betrokkene(n) kan zich laten 
bijstaan door b.v. trainer / ouder / leider / coördinator, tenzij deze persoon zelf onderdeel uitmaakt van 
het onderzoek. 
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Van de gesprekken wordt een samengevat gespreksverslag opgesteld. Indien de betrokkene(n) een 
lid is die valt onder de jeugdafdeling, dan worden de ouders op de hoogte gehouden van het verloop 
van de procedure. 
Aan de uitnodiging van de commissie dient gehoor te worden gegeven.  
Indien betrokkene(n) geen gehoor geeft aan de uitnodiging van de commissie zal de zaak zonder de 
inbreng van betrokkene(n) worden behandeld. Bij het advies aan het Bestuur zal in de te nemen 
maatregelen rekening gehouden worden met het niet voldoen aan de uitnodiging van de commissie 
om te verschijnen. 
Alle adviezen aan het Bestuur worden schriftelijk ingediend. 
Bij het niet nakomen van de opgelegde sancties zullen er aanvullende maatregelen genomen worden. 
De commissie geeft hierover dan aanvullend advies aan het Bestuur. 
Bij recidive zal er rekening worden gehouden met het advies dat wordt gegeven aan het Bestuur.  
 
Bij seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting wordt de persoon in kwestie direct doorverwezen 
naar de politie en het Centrum Seksueel Geweld (centrumseksueelgeweld.nl). Bij meldingen van 
lichtere vormen van fysieke seksuele intimidatie wordt contact opgenomen met de KNVB of Centrum 
Veilige Sport voor overleg, voordat het bestuur/normen en waarden commissie zelf gaat handelen. 
Meldingen over verbale en non-verbale seksuele intimidatie zullen door iemand van het bestuur of 
normen en waarden commissie zelf worden gehoord. Bij twijfel zal altijd contact worden opgenomen 
met de KNVB of het Centrum Veilige Sport. Belangrijk is te vermelden, dat een melding in volle 
vertrouwen wordt afgehandeld. 
 
Sancties 
 
Er is een goot aantal mogelijkheden met betrekking tot het opleggen van sancties, variërend van het 
geven van een mondelinge waarschuwing tot aan royement en ontzegging toegang sportcomplex toe. 
Overigens zal bij het plegen van misdrijven de Politie worden ingeschakeld.  
Als commissie willen en hopen wij dat een ieder vooral zorgt dat dit allemaal niet nodig is. 

 Dat wij elkaar tijdig aanspreken 
 Dat wij goed nadenken of iets wel of niet kan 
 Dat wij als ouders/verzorgers/leiders/trainers/vrijwilligers/spelers beseffen dat wij 

voorbeeldgedrag hebben 
 Dat wij alles opruimen 
 Dat wij respect voor elkaar hebben 
 Dat we beschaafd zijn 

Kortom dat wij beschaafd, professioneel, integer en respectvol gedrag hebben en tonen. 
 
De Strafmaat 
 
De commissie adviseert onafhankelijk de strafmaat. Dit zal per overtreding bekeken worden. Ook 
herhaling van overtreding wordt in de advisering van de strafmaat meegenomen (recidive). 
Hieronder staat het soort overtreding en de bijbehorende straf weergegeven. In principe wordt deze 
strafmaat in eerste instantie gevolgd. Alternatieve straffen kunnen ten alle tijden opgelegd 
worden. 
 
Buiten de door de KNVB opgesomde straffen neemt de commissie in haar adviezen aan het Bestuur 
als leidraad voor niet direct aan het voetbalspel gerelateerde feiten de volgende maatregelen/straffen 
mee en eventuele inschakeling van de Politie. 
  
-Bewuste vernieling verenigingseigendom => 2 wedstrijden en mogelijke uitsluiting 
training+aansprakelijkstelling. 
-Vernieling eigendom derden =>2 wedstrijden en mogelijke uitsluiting training  
-Geweld of wangedrag buiten het voetbalveld. (dus niet tijdens een wedstrijd)=> 2 wedstrijden. 
-Niet voldoen aan door KNVB opgelegde boete binnen de termijn van 3 weken=> uitsluiting van 
wedstrijden en trainingen. 
Bij diefstal van verenigingseigendom of eigendom van derden op de accommodatie van OFC  zal 
leiden tot royement en de mogelijkheid tot inschakeling van de Politie. Tevens zal wat is weggenomen 
teruggevorderd worden bij degene die het heeft weggenomen. 
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Normen en Waarden Commissie, mandaat en autoriteit 
De commissie is in het leven geroepen, met als primair doel en werkwijze, een ieder de gelegenheid 
te geven een incident en/of conflict aan te melden. Het incident en/of conflict dient betrekking te 
hebben op de handhaafbare statuten en reglementen van de KNVB en OFC alsmede de 
in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare normen en waarden. 
De commissie werkt onafhankelijk in het proces (dus hoort geen derde). Dit om te 
voorkomen dat er een commissie voor de commissie komt met het risico van 
belangenverstrengeling en er meningsverschillen kunnen ontstaan over eventuele strafopleggingen 
c.q. berispingen; de rechtlijnigheid van het beleid kan daardoor in het geding komen. Voor de 
duidelijkheid: zij werkt dus onafhankelijk. De commissie heeft wel de bevoegdheid om iedereen te 
horen die zij wil horen en heeft toegang tot alle relevante informatie om te komen tot een goede 
beoordeling. 
De commissie valt direct onder het Bestuur, invloeden van derden ( overige commissies, 
raden etc ) zijn dus niet mogelijk.Door deze werkwijze zal er een preventieve werking optreden, omdat 
bij voorbaat zal blijken dat “kader-“ en overige inmenging vanuit de vereniging geen effect zal 
resorteren 
Kleine conflicten kunnen natuurlijk altijd één op één opgelost worden en hoeven niet bij de 
commissie terecht te komen, tenzij één van de partijen een verzoek tot behandeling indient. Het 
beoordelen van incidenten en het nemen van maatregelen blijft dus de primaire 
verantwoordelijkheid van de direct leidinggevenden (leiders, trainers, Bestuur). In geval van 
ernstige vormen van wangedrag en/of molestatie of indien er sprake is van structureel blijk geven 
niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden wordt de commissie 
op verzoek van het Bestuur ingeschakeld. Bij twijfel wordt de expertise van de commissie gevraagd. 
De commissie geeft een advies aan het Bestuur. Het advies kan inhoudelijk niet ter discussie 
staan in welke commissie overleg dan ook. Het Bestuur neemt de uiteindelijke beslissing na 
advies van de commissie. Deze informatie is ten alle tijden vertrouwelijk en dient als zodanig 
behandeld te worden. De uitspraken zijn onherroepelijk en niet discutabel. Directe 
betrokkenen worden van de uitspraak van de commissie door het Bestuur op de hoogte 
gesteld. 
Tegen de uitspraak is schriftelijk beroep mogelijk. Beroep is alleen mogelijk indien er sprake is van 
nieuwe feiten en / of omstandigheden dan wel dat de uitspraak onvoldoende is gemotiveerd. De 
beroepstermijn bedraagt één week. Het beroep dient bij het Bestuur te worden ingediend, waarna het 
beroep wordt voorgelegd aan een onafhankelijke commissie bestaande uit drie personen, die 
samengesteld wordt door het Bestuur. Indien er sprake is van een voorstel van royement dan wordt 
dit in alle gevallen voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Tegen een beslissing van de 
algemene ledenvergadering is geen beroep mogelijk. 
Opgelegde alternatieve straffen, worden door de betreffende verantwoordelijke op naleving 
gecontroleerd. Bij niet nakomen hiervan wordt dit aan de commissie gemeld. 
 
Bijkomende nevenfuncties van de commissie. 

- Ondersteuning van en te komen tot een rechtlijnig eerlijk beleid. 
- Schriftelijke afhandeling in strafprocedures (verweerschriften, e.d.) van de KNVB. 

Deze zaken worden in het traject Normen en Waarden meegenomen. 
De commissie streeft naar een gelijkwaardige behandeling van een ieder met als uitdaging de 100% 
norm te verwezenlijken. 
 
Behandelings procedure commissie van Normen en Waarden. 
- Zaak wordt aangebracht (schriftelijk of per E-mail). 
- Verzamelen van mondelinge of schriftelijke verklaringen (al of niet gevraagd). 
- Commissie bepaalt of de zaak al of niet in zitting behandeld gaat worden. 
- Betrokkene(n) wordt(en) uitgenodigd (bij jeugd ouders/verzorgers mee). 
- Bij volwassen worden indien de commissie dit nodig acht derden uitgenodigd. 
- Dit alleen bij een onvoldoende bewijs aan verslaglegging. 
- Betrokkene(n) wordt(en) gehoord. 
- Na de zitting, zonder aanwezigheid van gedaagde(n) wordt de strafmaat bij stemming en 
na overleg bepaald. 
- Komt men niet tot een uitspraak dan kan men alsnog besluiten een derde partij te horen. 
- Bij niet verschijnen wordt de zaak bij verstek behandeld. 
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- Uitspraak wordt aan Bestuur kenbaar gemaakt. 
- De uitspraak wordt per E-mail kenbaar gemaakt en vastgelegd. 
- Beroep (binnen een week) in deze is mogelijk, uitsluitend en alleen als er nieuwe verklaringen in 
geding worden gebracht die een volledig andere zienswijze mogelijk maken. 
 


