
Bijlage 2: Taakstelling, samenstelling en werkwijze Commissie Normen en 
Waarden (CNW) 
 
De Commissie Normen en Waarden (CNW) is een door het bestuur in te stellen 
commissie met de volgende taakstelling: 
1. Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit dat RFC het algemeen in 
de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al dan niet wettelijk geregelde) 
stelsel van normen en waarden onderschrijft. 
2. Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid, 
elke leidinggevende, vrijwilliger en iedere gast/bezoeker zich thuis voelt, met respect en 
goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn/haar sport op correcte wijze 
beoefent. 
3. Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels 
van RFC welke te maken hebben met normen en waarden (opgenomen in hoofdstuk 2 
van dit statuut). 
4. Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten 
(meldingsprocedure, hoor en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.). 
Tot het moment van invoering van een CNW draagt het bestuur zorg voor de uitvoering 
van deze taak. 
 
Taakstelling 
Hieruit worden de volgende concrete taken voor de CNW afgeleid: 
1. Het verzorgen van voorlichting voor leden, trainers, leiders, vrijwilligers. 
2. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid): 
3. Het behandelen van schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten conform de 
hierna beschreven werkwijze en het opleggen van sancties. 
4. Het adviseren van het bestuur op het gebied van op te leggen sancties. 
5. Het adviseren bij het opnieuw toelaten van een geroyeerd lid tot de vereniging. 
6. Halfjaarlijkse evaluatie van het beleid met het bestuur. Jaarlijkse verslaglegging van 
CNW naar het bestuur. In het jaarverslag wordt een samenvatting gepubliceerd ten 
behoeve van de Algemene Ledenvergadering. 
7. Het publiceren op de website van RFC van opgelegde sancties. 
8. Bijhouden van een archief van de aangemelde incidenten/klachten en de daarop 
uitgesproken sancties. 
 
Samenstelling 
1. De CNW bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. 
2. De commissie benoemt uit haar midden in ieder geval een voorzitter en een 
secretaris. 
3. De leden kunnen elk één stem uitbrengen. Indien de stemmen staken is de stem van 
de voorzitter doorslaggevend. 
4. De commissie is in functie en gerechtigd tot het nemen van besluiten wanneer een 
meerderheid van het aantal leden aanwezig zijn. 
5. De commissie kan besluiten voorbereidende werkzaamheden, zoals gesprekken met 
betrokkenen, door een afvaardiging van de commissie te laten uitvoeren. In de 
commissie kunnen personen benoemd worden die lid zijn van de vereniging en 
ouders/verzorgers van jeugdleden van de vereniging. De leden van de CNW dienen om 
te kunnen worden benoemd zelf geen voorgeschiedenis te hebben die indruist tegen de 
aard en de taken van de commissie. 
 
 



De leden van de CNW worden zo mogelijk aangetrokken uit de volgende geledingen van 
de vereniging: 

• jeugd (bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler) 
• senioren en niet-spelende leden 
• bestuur 

De leden worden telkens voor een periode van 3 jaar benoemd door het bestuur van 
RFC. Daarna treedt een rooster van aftreding in werking, waarbij binnen een periode van 
drie jaar gerekend vanaf het moment van benoeming, alle leden zullen aftreden. 
Aftredende leden kunnen opnieuw benoemd worden. De commissie regelt zelf haar 
interne huishoudelijke werkwijze ten behoeve van het uitschrijven van 
commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De verslaglegging van elke 
zaak wordt ter kennisneming aan het algemeen bestuur toegezonden. 
 
Werkwijze 
In principe blijven de direct leidinggevenden (trainers, leiders, en dergelijke) primair 
verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen bij speltechnische incidenten en 
incidenten van ondergeschikte betekenis. De direct leidinggevenden beoordelen de ernst 
van het incident. Bij overtredingen van structurele aard wordt de betreffende commissie 
waaronder de activiteit ressorteert ingeschakeld. Hierbij horen ook gesprekken met 
betrokken overtreders of ouders van betrokken jeugdleden. De CNW wordt schriftelijk of 
mondeling op de hoogte gesteld van de overtreding en de genomen sanctie. De CNW 
stelt dit op schrift om, binnen de CNW, dossiergeschiedenis te kunnen opbouwen over 
een persoon en bij herhaling(en) van ernstiger aard het voorgaande in de uitspraak mee 
te kunnen nemen. 
 
Bij het in gebreke blijven van bovengenoemde stappen door de direct leidinggevenden 
zal dit worden opgevat als een overtreding van het statuut, waarna tegen deze 
leidinggevenden door het algemeen bestuur stappen zullen worden ondernomen 
conform dit statuut. De CNW is bevoegd te beslissen/adviseren bij de meer ernstige 
vormen van wangedrag en/of molestatie, uitingen en/of handelingen van onzedelijk 
gedrag en/of discriminatie of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk 
van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct 
leidinggevenden. Leidinggevenden kunnen zaken ook zelf aanmelden bij de CNW voor 
behandeling door deze commissie. 
 
Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze 
van de CNW is gebaseerd: 
1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan een incident en/of conflict schriftelijk 
aanmelden bij de CNW. Dit kan echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident 
betrekking heeft op de te handhaven statuten en huishoudelijk reglementen van 
RFC.                                     
2. Alleen schriftelijk aangemelde zaken worden door de CNW behandeld. Hiertoe is een 
speciaal meldingsformulier beschikbaar. Anonieme meldingen worden niet in 
behandeling genomen. 
3. Formulieren dienen binnen 2 weken na het incident c.q. ontstaan van een conflict bij 
de CNW te worden ingediend. De commissie kan om haar moverende redenen besluiten 
zaken die niet binnen deze termijn zijn aangemeld toch te behandelen. 
4. De CNW beoordeelt of een gedane melding tot haar bevoegdheid behoort. Is dit niet 
het geval dan stuurt zij de melding door naar de/het ter zake bevoegde persoon of 
orgaan. 



5. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident kan de CNW besluiten 
direct een (voorlopige) straf op te leggen. Betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk 
doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het indienen van het meldingsformulier schriftelijk in 
kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan het bestuur en, indien van 
toepassing, aan de trainer/leider gezonden. 
6. Indien de aard c.q. ernst van het conflict of incident binnen de besluitvorming van het 
bestuur valt zal de CNW een rapportage met sanctievoorstel aan het  bestuur doen 
toekomen en zal de sanctie door het  bestuur worden opgelegd. 
7. De CNW kan de aanmelder vragen een mondelinge of schriftelijke toelichting te geven 
8. De CNW deelt uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van het meldingsformulier 
schriftelijk aan degene op wie de melding betrekking heeft mede: 
- welke zaak aangaande hem/haar aanhangig is gemaakt 
- of de zaak is doorgegeven ter behandeling in het  bestuur of door de CNW wordt 
behandeld 
- dat betrokkene zich schriftelijk kan verweren; dit verweer dient binnen 7 werkdagen na 
kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de CNW te zijn. 
9. De CNW kan betrokkene vragen zijn verweer op een door de CNW te bepalen tijd en 
plaats mondeling toe te lichten. Desgewenst kunnen ook getuige(n) en de aanmelder 
gehoord worden, dit ter beoordeling van de CNW. De CNW maakt een verslag op van 
deze mondelinge verantwoording en zendt deze toe aan alle gehoorde personen en het 
algemeen bestuur. 
10. De CNW stelt aan de hand van haar bevindingen de sanctie vast of adviseert het  
bestuur hieromtrent. 
11. Het bestuur bespreekt het advies van de CNW en stelt bij overname van het advies 
betrokkene in kennis van de opgelegde straf. 
12. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van de CNW nodigt zij 
de commissie daarvoor uit. Indien het  bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het 
advies van de CNW geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie. 
13. Meldingen, adviezen en besluiten worden door de CNW gedurende een periode van 
3 jaar bewaard.  
14.De CNW is te allen tijde tot geheimhouding naar derden verplicht. Uitzondering vormt 
het verschaffen van relevante informatie aan het  bestuur van RFC ter behandeling c.q. 
afwikkeling van die meldingen die door de CNW zijn doorgegeven aan het bestuur. Ook 
het  bestuur is in die zaken tot geheimhouding verplicht. Leden van wie een melding 
wordt bijgehouden hebben recht op inzage. 
15.Indien door niet leden van de vereniging (supporters dan wel leden van een 
bezoekende vereniging) een dusdanige overtreding wordt begaan die in strijd is met dit 
statuut kan door de CNW worden besloten tot een verbod tot het betreden van het 
complex en derhalve tot het geven van een bevel tot verwijdering van het complex. 
Indien het een niet spelend lid of supporter betreft van een bezoekende vereniging zal 
het algemeen bestuur van deze vereniging hiervan op de hoogte worden gebracht. 
16.Bij overtredingen uit de categorie C zal altijd aangifte bij de politie gedaan worden 
 


