
Meldingsformulier  R.V.& A.V. OVERMAAS 
Normen & Waarden  Stadionlaan15 .  
Juli 2013  3078 XV Rotterdam  
   

 

Normen & Waarden 
 

 
Ingevuld door: 
Naam _________________________   Naam getuige(n)     ________________________________ 
 
Telnr. _________________________   Telnr. getuige(n)     ________________________________ 
 
Datum _________________________            ________________________________ 
    
 

Gegevens incident: 
Datum _________________________   Betreffende team    ________________________________ 
 
Locatie O thuis   
   O uit;          naam vereniging     ________________________________ 
 
  
Betrokken personen (aankruisen wat van toepassing is) 
 

Naam Lid Overmaas Elftal 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

!! Toelichting meldingsformulier: 
Dit meldingsformulier bestaat uit 2 pagina’s, graag zo volledig mogelijk invullen. 
In kolom 1 worden de incidenten beschreven. Hiernaast kunt u aankruisen wat er is voorgevallen. 
 

Volledig ingevuld? → waar inleveren? 
Wanneer het meldingsformulier zo volledig mogelijk is ingevuld, inleveren bij R.V. & A.V. OVERMAAS 
 
 

 
Ondertekening: 
 
Naam:      Handtekening: 
 
 
______________________________  _________________________________________ 
 



 2 

 

Omschrijvingen wangedrag (in en om het veld) 
 

Hier aankruisen 

Belediging  

Beledigen in woord en/of gebaar (beledigen van familieleden, vloeken en/of 
verwensingen) 

 

Ernstige belediging (spugen en discrimineren)  

Intimidatie  

Intimidatie (bedreiging en/of pesten  met niet nader omschreven handelen )  

Ernstige intimidatie (dreigen met concreet fysiek gewelddadig handelen)  

Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handelingen  

Fysiek geweld  

Handtastelijkheden (trekken aan kleding, duwen etc.)  

Het gooien en/of schoppen tegen voorwerpen  

Het gooien en /of trappen van voorwerpen naar anderen/ spugen naar anderen  

Slaan en/of schoppen in de richting van anderen  

Slaan en/of schoppen (zonder zichtbaar letsel)  

Mishandeling  

Lichte mishandeling (zichtbaar letsel)  

Zware mishandeling (ernstig letsel)  

Omschrijvingen wangedrag (in en om het veld) 
 

Hier aankruisen 

Alcoholgebruik  

Alcoholgebruik door leden onder de 16 jaar  

Alcoholgebruik op een niet geoorloofde locatie (kantine, kantineterras, 
kleedkamer, bestuurskamer) 

 

Drugsgebruik  

Gebruik van drugs  

Roken  

Roken van leden onder de 18 jaar  

Roken op een niet geoorloofde locatie (kantine, kantineterras, kleedkamer, 
bestuurskamer) 

 

Vernieling van de accommodatie of andermans goederen  

Schade aangericht aan de accommodatie  

Schade aangericht aan andermans goederen  

Diefstal  

Diefstal van andermans goederen  

Diefstal van Overmaas goederen  

Omschrijving wangedrag van ouders 
 

Hier aankruisen 

Protesteren  

Het speelveld betreden zonder toestemming  

Door middel van woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met 
een beslissing van de scheidsrechter 

 

Beledigen in woord 
en/of gebaar 

 

Eenvoudig (scheldwoorden gebruiken en/of middelvinger)  

Grof (discrimineren en schelden)  

Fysiek gewelddadig handelen  

Handtastelijkheden  

Gooien en/of trappen tegen voorwerpen (naar personen)  

Slaan en schoppen van een persoon  

Het in diskrediet brengen van de vereniging, begeleiding of andere spelers  

Langs de lijn negatieve uitlatingen over de begeleiding, de speelwijze, de 
vereniging en/of over de prestaties van een kind 

 

In discussie gaan met de begeleiding over de opstelling, reserves, positie van de 
spelers en het wisselbeleid 

 

 
 


