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1. Inleiding 
RKSV Rhode Van Stiphout Bouw, hierna te noemen Rhode, is een vereniging die al meer dan 90 jaar 
sportieve ontspanning en vertier biedt aan inwoners van Sint-Oedenrode en omstreken. Rhode telt 
begin 2018 ruim 1000 leden verdeeld over een groot aantal teams. Mannen en vrouwen, jongens en 
meisjes maken deel uit van de vereniging. Rhode vervult een belangrijke maatschappelijke functie in 
de gemeenschap Sint- Oedenrode. 
 
Primaire doelstelling van de vereniging is sport bedrijven, en daardoor ontspanning en vermaak te 
bieden. Het beleid van Rhode is er ook en vooral op gericht dat de leden zich er thuis voelen. Dat 
betekent jezelf kunnen zijn, gerespecteerd en gewaardeerd worden en eventueel beschermd worden. 
Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging te zorgen voor een betrouwbare en veilige 
sportomgeving. 
 
De omvang en samenstellingen van de vereniging en maatschappelijke ontwikkelingen maken het 
wenselijk dat er met betrekking (on)gewenst gedrag beleid wordt geformuleerd en ook regels worden 
vastgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. 
 

2. Argumentatie / Uitgangspunten 
Ervaring leert dat ongewenst gedrag zoals agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, in 
welke vorm dan ook, veel schade kan aanrichten aan personen. Het stimuleren van gewenst gedrag 
en een effectieve aanpak van ongewenst gedrag is daarom in het belang van de vereniging en haar 
leden.  
 
Rhode wil ter bescherming van haar leden een actief beleid voeren tegen ongewenst gedrag en 
communiceert daarover in voorlichtende zin en in openheid. Dit zal onder meer gebeuren door het 
opstellen van beleidsregels en een reglement, het aanstellen van een vertrouwenspersoon, het 
bespreken van de jaarverslagen van de vertrouwenspersonen, en door het opnemen van informatie 
op de website van de vereniging. 
 
Het vastleggen van beleidsuitgangspunten en doelstellingen van beleid werkt preventief en drempel 
verlagend. Het geven van voorlichting maakt het draagvlak van het beleid tegen ongewenst gedrag 
zichtbaar tegenover alle leden. 
 
Personen kunnen aangesproken worden op hun gedrag wat preventief werkt. Voor potentiële klagers 
werkt het drempelverlagend indien zij problemen op dit gebied kunnen aankaarten. Klaagsters/klagers 
weten zich gesteund door het bestuur dat ongewenst gedrag serieus neemt en maatregelen wil treffen 
om klachten goed af te handelen en ongewenst gedrag te voorkomen. Duidelijk dient te zijn wat de 
verantwoordelijkheden zijn van iedereen binnen de vereniging, de wijze waarop een klacht ingediend 
kan worden en dat er (disciplinaire) maatregelen kunnen volgen.  
 
Op deze wijze wordt ook voorkomen dat een beleid betreffende ongewenst gedrag alleen een 
papieren beleid wordt waar niemand vertrouwen in heeft en dat er daardoor een gebrek aan draagvlak 
ontstaat. 
 

3. Regels / NOC*NSF 
In haar beleid en regelgeving zoekt Rhode aansluiting bij de landelijke regels van NOC*NSF. Het 
betreft de volgende regels: 
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig 

voelt. 
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 

waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor 
het gezamenlijk gestelde doeI. 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)  misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 18 jaar 
zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. De begeleider 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 
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ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 
geslachtsdelen, billen en borsten. 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
7. De begeleider zal tijdens training (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 

omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of 
douche-gelegenheid. 

8. De begeleider 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) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te 
werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiele 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 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 in de geest hiervan te handelen. 

 
Rhode wil deze regels expliciet overnemen als geldend binnen haar vereniging en ze van toepassing 
verklaren op iedereen binnen de vereniging. Het spreekt voor zich dat bestuur en begeleiders daarbij 
een voorbeeldfunctie vervullen. Aansluitend hierop heeft Rhode het besluit genomen om een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te voeren voor iedereen met een begeleidende of 
ondersteunende functie. Meer informatie omtrent de VOG is te vinden in Bijlage 1, Verklaring 
Omtrent het Gedrag. 
 
4. Beleid en Preventie 
Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren 
die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging kan hiermee geconfronteerd 
worden. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier in het voetbal verpest, heeft het bestuur van 
Rhode besloten tot een actieve aanpak van ongewenst gedrag. 
 
Rhode wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging 
waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Rhode heeft 
een aantal kernregels geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert. De 
kernregels zijn te vinden in Bijlage 8, Kernregels Rhode. 
 
Het beleid ter stimulering van gewenst gedrag en bestrijding van ongewenst gedrag is binnen Rhode 
gericht op: 

• het scheppen van een gezond en veilig sportklimaat voor alle leden door het bestrijden van 
alle mogelijke uitingen van ongewenst gedrag; 

• het voorkomen van uitingen van ongewenst gedrag door het nemen van preventieve 
maatregelen; 

• het creëren van een lage drempel voor het doen van meldingen en het indienen van klachten; 
• het op een dusdanige wijze behandelen van meldingen en klachten dat de privacy van 

betrokkenen zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. 
 

Preventie wordt daarbij o.a. nagestreefd door: 
• leden ervan bewust te maken dat bepaald gedrag ongewenst kan zijn, bijvoorbeeld door 

publicaties; een veilige inrichting van de sportomgeving; 
• ouders van jeugdleden actief betrekken bij de sportbeoefening van hun kinderen;  
• het voorkomen van een-op-een relaties door meerdere begeleiders bij een team of groep in te 

delen; 
• voorkomen van plekken waar nauwelijks toezicht is en waar mensen zich niet altijd veilig 

voelen; 
• het ondertekenen van Het Covenant Sport en Alcohol 2015-2018, te vinden in Bijlage 2, 

Convenant Sport en Alcohol 2015-2018. 
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• het opstellen van Het Elftal van Alcoholregels, te vinden in Bijlage 3, Het Elftal van 
Alcoholregels. 

• poster normen en waarden, te vinden in Bijlage 4, Poster Normen en Waarden. 
 
5. Sport en Alcohol 
Een voetbalvereniging heeft een belangrijke functie binnen een samenleving. Sport is niet alleen goed 
voor de lichamelijke conditie, sport is tevens een belangrijk sociaal gebeuren. Samen werken naar een 
resultaat en omgaan met zowel winnen als verliezen. Rhode wil ieder lid de mogelijkheid bieden 
optimaal te genieten van de voetbalsport. Rhode profileert zich dan ook graag als een vereniging waar 
iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht voetbalcapaciteiten en achtergrond. Gezelligheid rondom 
het voetbal speelt hierbij een belangrijk rol. Vaak gaat dit gepaard met alcohol drinken. 
 
Voor een gezonde en sportieve samenleving is het echter belangrijk om het alcoholmisbruik in de 
sport tegen te gaan. De nieuwe Drank- en Horecawet is een goede aanleiding om de naleving van 
leeftijdsgrenzen te verbeteren en een extra impuls te geven aan een verantwoord alcoholbeleid in de 
sportkantine. 
 
In nauwe samenwerking met de sportverenigingen wil de gemeente Sint-Oedenrode alcoholgebruik 
door jongeren onder de 18 jaar voorkomen en alcoholgebruik door jongeren vanaf 18 jaar afremmen. 
Rhode wil ook hier haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en actief meewerken om dit 
beleid toe te passen. Dit houdt onder andere in dat Rhode binnen de club spelregels hanteert om 
gebruik van alcohol zo verantwoord mogelijk te laten plaatsvinden. 
 
De samenwerking bestaat uit het uitvoeren van preventieve activiteiten: 
 

• Bewustwording creëren bij besturen, kader en leden van sportverenigingen; 
• Voorlichting kader (leiders, trainers en coaches) én spelers over alcoholgebruik; 
• Alcoholmatigingsbeleid opstellen samen met de sportvereniging; 
• Vroeg signaleren van jongeren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van 

alcoholproblemen. Kader van de sportvereniging krijgt handvatten voor signalering en 
doorverwijzing. 
 

Natuurlijk moet er “gefeest” kunnen worden in de kantine van Rhode, want ook dat is een belangrijke 
pijler voor sfeer en clubgevoel. Maar met het in acht nemen van de huidige wetgeving en in het kader 
van maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel, heeft het bestuur van Rhode op 28 september 
2015 besloten om over te gaan tot ondertekening van het convenant “Sport en alcohol 2015-2018”. Dit 
convenant is te vinden in Bijlage 2, Convenant Sport en Alcohol 2015-2018. Het convenant streeft 
naar een goede balans tussen de maatschappelijke bijdrage van sportverenigingen en de eigen 
cultuur van de vereniging. 
 
Rhode heeft een aantal kernregels geformuleerd die de pijlers vormen waarop bovengenoemd 
convenant praktisch tot uitvoering kan komen. Rhode heeft dit “Het elftal van Alcoholregels” genoemd. 
Deze zijn te vinden in Bijlage 3, Het Elftal van Alcoholregels. 
 
6. Vertrouwenspersoon  
Iedereen die sport kan te maken krijgen met pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie. Het kan 
veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet 
gebeuren. Vooral in een vereniging met veel jeugdigen en jongeren is de kans op ongewenst gedrag 
in ruime mate aanwezig. Op die momenten kan het prettig zijn om even met iemand van buitenaf te 
kunnen praten. Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon  kan in een dergelijke behoefte 
worden voorzien. Rhode heeft besloten binnen haar vereniging de functie van vertrouwenspersoon  in 
het Ieven te roepen. Het is noodzakelijk de taken, positie en rol binnen de vereniging van deze 
vertrouwenspersoon helder te formuleren. Deze zijn opgenomen in de klachtenregeling. 
 
7. Klachtenregeling 
Aanvullend aan regels waar leden van de vereniging zich naar dienen te gedragen is het van belang 
dat er tevens een reglement wordt vastgesteld waarin is beschreven hoe te handelen c.q. op te treden 
indien de regels worden overtreden. De zogenaamde klachtenregeling is te vinden in Bijlage 5: 
Klachtenregeling. 
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8. Maatregelen 
Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert, dien je maatregelen te nemen. Wat kun je doen? 

• De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken; 
• De vertrouwenspersoon binnen de verenging benaderen; 
• Het bestuur van de vereniging of de KNVB inlichten (in overleg met het slachtoffer); 
• Een officiële klacht indienen bij het bestuur van de vereniging (in overleg met het slachtoffer); 
• Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is 

gepleegd; 
 

Sluitstuk van een regeling met betrekking tot ongewenst gedrag is de op te leggen maatregelen / 
straffen bij het zich niet houden aan de regels die binnen de vereniging gelden. Het betreft hier 
vereniging specifieke maatregelen en deze kunnen alleen worden opgelegd door het bestuur van de 
vereniging. Deze zijn terug te vinden in Bijlage 6: Handhaving van onze regels (maart 2018). 
 
9. Bekendmaking 
Rhode draagt er zorg voor dat er voorlichting plaats vindt met betrekking tot deze regeling. De 
uitvoering van deze voorlichtende taak wordt verzorgd door het bestuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van posters, bijeenkomsten, de website, social media en de overige kanalen van Rhode. 
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