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Waarom een gedragscode bij SKV? 

 

SKV wil een ontmoetingsplaats zijn waar sporters samen met plezier en voldoening 

voetballen. Sporten in een veilige omgeving moet voor iedereen vanzelfsprekend 

kunnen zijn: grensoverschrijdend gedrag kan écht niet. De afgelopen jaren zijn 

echter ook in de sportwereld regelmatig ernstige en minder ernstige incidenten met 

betrekking tot grensoverschrijdend gedrag naar buiten gekomen. SKV heeft daarom 

al in 2015 een gedragscode opgesteld met als doel om gewenst gedrag binnen de 

vereniging en tijdens de sportbeoefening te bevorderen en ongewenst gedrag tegen 

te gaan. 

 

Met de gedragscode maakt de vereniging concreet welk gedrag en welke houding zij 

verwacht bij alle verenigingsactiviteiten van spelers, trainers en teamleiders, ouders 

en verzorgers, bestuurders, commissieleden, scheidsrechters en overige 

vrijwilligers. Naast de gedragscode zijn bij SKV sinds 2015 twee 

vertrouwenscontactpersonen actief. Iedereen die is betrokken bij SKV kan bij hen 

terecht als het onverhoopt toch tot ongewenst gedrag komt. Zo zorgt SKV er voor, 

dat er gevoetbald kan blijven worden in een voor iedereen veilige omgeving. 

 

Waarom wordt de bestaande gedragscode herzien? 

 

Samen met de vertrouwenscontactpersonen heeft het bestuur van SKV sinds 2015 

de ontwikkelingen op het gebied van veilige sport nauwlettend in de gaten 

gehouden. Naar aanleiding van eigen ervaringen, nieuw opgedane inzichten bij 

KNVB en NOC*NSF, maar ook inzichten voortkomend uit de samenwerking en 

gezamenlijke intervisie met andere voetbal- en sportverenigingen in Wageningen en 

in de regio, is besloten de gedragscode uit 2015 op sommige punten te herzien. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de rol van de vertrouwenscontactpersonen binnen de 

vereniging, nieuwe richtlijnen vanuit KNVB, NOC*NSF en het Centrum Veilige Sport 

en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van tuchtrecht waar alle verenigingen mee 

te maken hebben. 

 

Wat is grensoverschrijdend gedrag? 

 

Het is jammer, maar overal waar groepen mensen bij elkaar komen bestaat de kans 

op grensoverschrijdend gedrag. Of het nu als grapje begint of niet, als iemand lijdt 

onder het gedrag van anderen, dan gaat gedrag een grens over. Bij 

grensoverschrijdend gedrag kun je denken aan discriminatie, (seksuele) intimidatie, 

agressie, pesten, treiteren en buitengesloten worden. Ook vechten, schoppen en 

slaan valt onder grensoverschrijdend gedrag. Zulk gedrag past niet binnen onze 

vereniging, of het zich nu heeft afgespeeld tijdens, voor of na het sporten. 



Voor wie geldt de gedragscode? 

 

Deze gedragscode geldt voor iedereen die lid is van SKV of lid wil worden, als ook 

voor iedereen die op de een of andere manier een bijdrage levert aan het reilen en 

zeilen van de vereniging en de sportbeoefening daarbinnen. De gedragscode geldt 

daarnaast nadrukkelijk ook te allen tijde voor onze gasten en andere bezoekers van 

ons sportcomplex 

 

De basis van de gedragscode wordt gevormd door de algemene gedragsregels. 

Daarnaast heeft de vereniging deze algemene gedragsregels aangevuld met 

gedragsregels gericht op specifieke doelgroepen. 

 

Bestuur en commissies dragen samen met trainers en leiders, ondersteund door de 

vertrouwenscontactpersonen, de gedragscode actief uit. Daarnaast zetten alle 

mensen die op ons sportcomplex aanwezig zijn zich in om alles goed en plezierig te 

laten verlopen. Iedereen heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen en bewaken 

van deze gedragscode. 

 

Wat is de rol van de vertrouwenscontactpersonen? 

 

Als er problemen zijn, dan kan dat in eerste instantie het beste worden opgelost door 

de betrokken personen zelf. Soms lukt zelf oplossen niet of niet meer. Of misschien 

weet je niet goed hoe je de situatie zelf moet oplossen. Of er is sprake van zeer 

ernstig grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld het geval is bij discriminatie 

of seksuele intimidatie. In die gevallen kun je een beroep doen op de 

vertrouwenscontactpersonen. 

 

De vertrouwenscontactpersonen doen binnen SKV de eerste opvang: zij zijn een 

soort wegwijzer en werken strikt vertrouwelijk. De melder houdt bij hen te allen tijden 

de regie zelf in handen. De vertrouwenscontactpersonen werken conform de 

daarvoor geldende protocollen zoals die zijn opgesteld door NOC*NSF en zijn 

onderdeel van een actief landelijk netwerk in de sport. Als de melding echt ernstig is, 

dan verwijzen zij direct door naar de vertrouwenspersonen van het landelijk 

opererende Centrum Veilige Sport. 

 

Naast hun rol als eerste aanspreekpunt in geval van grensoverschrijdend gedrag 

adviseren en ondersteunen de vertrouwenscontactpersonen vereniging en bestuur. 

Met hun kennis en kunde op het gebied van sociaal veiligheidsbeleid en preventie 

zetten zij zich samen met iedereen binnen de vereniging in voor een eerlijke en 

positieve sportcultuur binnen SKV. 

  



De algemene gedragsregels van SKV 
 
 
 
⮚ We gedragen ons altijd sportief en zijn op ons eigen sportcomplex een goede 

gastheer of gastvrouw.  
⮚ We staan binnen onze vereniging open voor iedereen, ongeacht religie, 

herkomst, huidskleur of seksuele voorkeur. Iedereen mag meedoen. 
⮚ Iedereen bij SKV, leden en bezoekers, onthoudt zich van discriminerende, 

racistische of anderszins kwetsende opmerkingen en maakt geen verbale of 
non-verbale beledigingen naar anderen  

⮚ We tonen respect voor elkaar en zorgen samen voor een plezierig en veilig 
sportklimaat. We spreken elkaar respectvol aan op ongewenst gedrag. 

⮚ We hebben respect voor de scheidsrechter en aanvaarden zijn, haar of hun 
beslissingen. 

⮚ Het coachen en begeleiden van spelers gebeurt op een positieve en 
stimulerende manier, ook door spelers onderling. 

⮚ Seniorleden, trainers en leiders, ouders, verzorgers en bezoekers van ons 
sportcomplex zijn positieve voorbeelden voor de jeugdleden. 

⮚ We gaan zorgvuldig om met de accommodatie – kleedkamers, clubhuis, velden, 
et cetera – en met kleding en materialen, zoals ballen, doelen, vlaggen, en 
sponsorborden. 

⮚ Leden van SKV nemen bij het constateren van overtredingen van de 

gedragscode altijd contact op met de begeleider van het desbetreffende team of 

met een bestuurslid. Zo nodig nemen ze ook contact op met een 

vertrouwenscontactpersoon. 

⮚ Leden van SKV maken geen geluid- of filmopnamen / fotos in kleedkamers en 

andere niet-openbare ruimtes van de vereniging en gaan in openbare ruimtes, 

zoals bijvoorbeeld op de speel- en trainingsvelden en in het clubhuis, zorgvuldig 

en terughoudend om met dergelijke materiaal, in het bijzonder waar het kinderen 

en jongeren betreft. Publicatie van materiaal zonder toestemming van de 

betrokkenen (bij minderjarige ouders/verzorgers) is niet toegestaan. 

⮚ Leden van SKV zijn zorgvuldig en terughoudend met hun aanwezigheid in de 

kleedkamers. Ouders en verzorgers zijn alleen aanwezig als hulp bij het aan- en 

omkleden van de allerjongste spelers. Voor allen geldt dat men nooit alleen als 

één volwassene in een kleedkamer aanwezig is bij pupillen en junioren. 

⮚ Leden van SKV zien er op toe dat de ruimtes op het sportcomplex die gebruikt 

worden tijdens de activiteiten, zoals kleedkamers en clubhuis, netjes en schoon 

worden achtergelaten. 
 

 
Daarnaast houden wij ons als vereniging aan de richtlijnen van KNVB, NOC*NSF en 
het Centrum Veilige Sport: 
⮚ We houden ons als vereniging aan de door de KNVB opgestelde verplichtingen 

in statuten, reglementen en bestuursbesluiten, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in 
het Handboek Competitiezaken Amateurvoetbal. 



⮚ We houden ons aan de ons opgelegde sancties bij overtreding hiervan: dat geldt 
zowel voor het betrokken lid als voor de vereniging. Indien nodig gaan we in 
beroep tegen een opgelegde straf. 

⮚ Alle begeleiders en kaderleden binnen de vereniging zijn verplicht 
grensoverschrijdend gedrag te melden bij het bestuur. In geval van seksuele 
intimidatie of misbruik zijn we als bestuur vervolgens verplicht daarvan melding 
te maken bij het Centrum Veilige Sport en/of de KNVB.  

⮚ We aanvaarden de adviezen en opmerkingen van KNVB-waarnemers en 
werken actief mee aan en accepteren de richtlijnen van de KNVB daarin. 

⮚ We maken zo nodig gebruik van de hulplijn noodgevallen (bestemd voor acute 
noodgevallen als vechtpartijen en mishandelingen) en het meldpunt 
wanordelijkheden van de KNVB (in geval van ergernissen m.b.t. bijvoorbeeld 
partijdige scheids- en grensrechters, slechte ontvangst en wangedrag langs de 
lijn). 

⮚ We nemen actief deel aan het laten behalen van het spelregelbewijs voor onder-
19 zoals voorgeschreven door KNVB. 

 
 
 
Algemene gedragsregels op en rond ons sportcomplex op de Zoom  
Op en rond het sportcomplex van SKV gelden voor iedereen de volgende 
gedragsregels:  
⮚ We maken geen rommel. Als we rommel maken, dan ruimen we dat zelf op.  
⮚ Er wordt geen glas- en aardewerk meegenomen buiten het clubhuis. Op het 

terras maken we alleen gebruik van plastic of papieren bekers/flesjes en blik en 
ruimen deze zelf op in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. 

⮚ Er geldt een rookverbod op het gehele sportcomplex. 
⮚ We nuttigen geen alcohol buiten het clubhuis/terras.(en uiteraard nuttigen 

minderjarigen in het geheel geen alcohol) 
⮚ Zitten doen we op stoelen, dus niet op de tafels, et cetera.  
⮚ Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn er om op te voetballen. We lopen 

dus om een veld heen. 
⮚ Velden worden zonder toestemming van het bestuur niet gebruikt.   
⮚ Toeschouwers blijven achter de hekken en reclameborden tijdens een wedstrijd. 
⮚ Het dragen van voetbalschoenen in het clubhuis is niet toegestaan. 

Voetbaltassen plaatsen we op het daarvoor bestemde rek buiten voor de ingang 
van het clubhuis.  

⮚ Sponsor- en reclameborden worden niet als schietschijf gebruikt en er worden 
geen voetbalschoenen tegen uitgeklopt. 

⮚ Voetbalschoenen worden ook niet uitgeklopt tegen muren van kleedkamers, et 
cetera.  

⮚ Fietsen en brommers worden in de fietsenstalling geplaatst.  
⮚ Auto’s worden geparkeerd op het parkeerterrein. Houd je aan de regels voor 

parkeren op de Zoom. 
⮚ Gemarkeerde toegangen naar de velden voor o.a. ambulances en brandweer 

worden altijd vrijgehouden. 
⮚ We matigen onze snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. 
 
 
 



  



Specifieke gedragsregels voor de verschillende doelgroepen op 
ons sportcomplex 
 

Specifieke gedragsregels voor SPELERS  

 
⮚ Spelers komen afspraken in clubverband na. 
⮚ Spelers accepteren de besluiten van de scheidsrechter. 
⮚ Spelers gedragen zich sportief in en buiten het veld. 
⮚ Spelers geven de tegenstanders na de wedstrijd een hand. 
⮚ Spelers laten kleedkamer en clubhuis schoon achter. 
⮚ Spelers zetten tassen en fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen. 
⮚ Spelers douchen na het trainen en na de wedstrijd. 
⮚ Spelers dragen een correct SKV-tenue tijdens wedstrijden. 
⮚ Spelers tonen discipline en luisteren naar de leiding en/of leden van het bestuur. 
⮚ Spelers doen zo veel als mogelijk mee aan vrijwilligerswerk, verenigingsacties 

en evenementen van de vereniging. 
⮚ Spelers tot 18 jaar drinken geen alcohol op het sportcomplex.  
⮚ Spelers boven de 18 jaar drinken geen alcohol buiten het clubhuis of buiten het 

terras. 
⮚ Spelers brengen hun eigen mening bij begeleiding en trainers met respect naar 

voren. 
⮚ .Junioren nemen actief deel aan het behalen van het spelregelbewijs 
⮚ Junioren en senioren tonen verantwoordelijkheid en zijn een voorbeeld voor de 

jongste jeugd. 
⮚ Spelers gebruiken geen alcohol in de kleedkamers, langs de velden of in 

glaswerk op het terras (en minderjarig spelen drinken helemaal geen alcohol). 
 

Specifieke gedragsregels voor OUDERS EN VERZORGERS VAN PUPILLEN EN 

JUNIOREN 

⮚ Ouders en verzorgers stimuleren hun kinderen tot meedoen aan trainingen en 
wedstrijden, aan verenigingsacties en evenementen. 

⮚ Ouders en verzorgers leren hun kinderen de regels van de gedragscode. 
⮚ Ouders en verzorgers geven hun mening respectvol en op de juiste plaats, bij de 

juiste persoon. 
⮚ Ouders en verzorgers bespreken problemen met de juiste mensen (bijvoorbeeld 

trainers, leiders, coördinatoren, bestuurders, vertrouwenscontactpersonen). 
⮚ Ouders en verzorgers erkennen de waarde en het belang van trainers, leiders 

en andere vrijwilligers, die hun tijd en kennis inzetten om het sporten van hun 
kind(eren) mogelijk te maken. 

⮚ Ouders en verzorgers laten het coachen over aan trainers en begeleiders. 
⮚ Ouders en verzorgers tonen betrokkenheid bij hun kind door: 

o zijn/haar/hun (team)supporter te zijn; 
o positief te zijn langs de lijn en een voorbeeldfunctie te laten zien; 
o besluiten te accepteren van de scheidsrechter; 
o de vereniging waar mogelijk te steunen en positief te 

vertegenwoordigen; 
o bij toerbeurt te rijden naar de uitwedstrijden; 
o volgens afspraak zorg te dragen voor het wassen van de kleding. 



o ouders en verzorgers dragen bij aan vrijwilligerstaken van de vereniging, 
samen als team of als individu en geven die bijdrage aan op het 
hulptakenformulier dat beschikbaar is bij de teamleider. 

 

Specifieke gedragsregels voor TRAINERS  

⮚ De trainer heeft een nadrukkelijke voorbeeldfunctie voor spelers. Hij/Zij coached 
positief en brengt spelers enthousiasme en passie bij voor het voetbalspel. 

⮚ De trainer toont respect voor spelers, trainers, ouders en verzorgers, 
scheidsrechters en tegenstanders. 

⮚ De trainer gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team. 
⮚ De trainer zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 

veilig en niet geïntimideerd voelt. 
⮚ De trainer onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten en seksueel getinte 

opmerkingen. 
⮚ De trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de 

sporter in zijn waardigheid aantast en intimiderend en niet-respectvol is. 
⮚ De trainer voorkomt verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan 

nodig is voor het gezamenlijk gestelde sportieve doel. 
⮚ De trainer onthoudt zich van seksuele handelingen en gaat geen (seksuele) 

relatie aan met sporters. Tot 18 jaar zijn seksuele relaties onder geen beding 
geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik en als zodanig door de 
vereniging en autoriteiten behandeld. 

⮚ De trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter 
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. 

⮚ De trainer gaat tijdens trainingen of trainingsstages, wedstrijden en sportreizen 
gereserveerd en met respect om met de sporter en met de ruimte waarin de 
sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.  

⮚ De trainer 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 begeleiding verplicht 
met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed 
kunnen uitoefenen. 

⮚ De trainer zal de sporter geen (im)materiële  vergoedingen vragen met de 
kennelijke bedoeling tot tegenprestaties. De begeleiding aanvaardt geen 
financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige 
verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering. 

⮚ De trainer ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen 
die bij de sporter is betrokken. Indien de trainer gedrag signaleert dat niet in 
overeenstemming is met deze regels zal hij/zij de betreffende persoon daarop 
aanspreken en is hij/zij verplicht daarover contact op te nemen met het bestuur. 

⮚ De trainer heeft een geldige en actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
en – als deze geen lid is van de vereniging – een ondertekende Verklaring 
Onderwerping Tuchtrecht (VOT). 
 
 
Naast deze bovenstaande regels die verband houden met voorbeeldgedrag (en 
in het bijzonder het vermijden van grensoverschrijdend gedrag) volgt hieronder 
een opsomming van wat inhoudelijk van de trainer wordt verwacht: 



⮚ De trainer zorgt voor uitdagende en stimulerende trainingsstof op het niveau van 
de betreffende spelers. 

⮚ De trainer is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, 
pionnen, doelen, et cetera) en zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is 
van gebruikte materialen.  

⮚ De trainer bespreekt met de teamleider de opstelling van het team.   
⮚ De trainer organiseert het opruimen van doelen, opklappen van de netten, et 

cetera als er geen training meer wordt gegeven op het betreffende veld.  
⮚ De trainer neemt deel aan de begeleiders-/trainersvergaderingen en eventuele 

andere overleggen, die binnen de vereniging worden georganiseerd.  
⮚ De trainer zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige 

kennisgeving aan de spelers of delegeert dit aan de teamleider. 
⮚ De trainer ziet er op toe dat de spelers op hun training rekening houden met de 

weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.  
⮚ De trainer zorgt mede voor toezicht op het schoonhouden en -maken van de 

kleedkamer. 
 

Specifieke gedragsregels voor TEAMLEIDERS 

⮚ De teamleider heeft een nadrukkelijke voorbeeldfunctie voor spelers.  
⮚ De teamleider toont respect voor spelers, trainers, ouders en verzorgers, 

scheidsrechters en tegenstanders. 
⮚ De teamleider gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een 

team. 
⮚ De teamleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 

veilig en niet geïntimideerd voelt. 
⮚ De teamleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten en opmerkingen 

van seksuele aard. 
⮚ De teamleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de 

sporter in zijn waardigheid aantast en intimiderend en niet-respectvol is. 
⮚ De teamleider voorkomt verder in het privéleven van de sporter door te dringen 

dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde sportieve doel. 
⮚ De teamleider onthoudt zich van seksuele handelingen en gaat geen (seksuele) 

relatie aan met sporters. Tot 18 jaar zijn seksuele relaties onder geen beding 
geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik en als zodanig door de 
vereniging en autoriteiten behandeld. 

⮚ De teamleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de 
sporter 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. 

⮚ De teamleider gaat tijdens trainingen of trainingsstages, wedstrijden en 
sportreizen gereserveerd en met respect om met de sporter en met de ruimte 
waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.  

⮚ De teamleider 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 
begeleiding verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat 
zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

⮚ De teamleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen vragen met de 
kennelijke bedoeling tot tegenprestaties. De begeleiding aanvaardt geen 



financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige 
verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering. 

⮚ De teamleider ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door 
iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de teamleider gedrag signaleert 
dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij/zij de betreffende persoon 
daarop aanspreken en is hij/zij verplicht daarover contact op te nemen met het 
bestuur.  

⮚ De teamleider heeft een geldige en actuele Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) en – als deze geen lid is van de vereniging – een ondertekende 
Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT). 

 

Naast deze bovenstaande regels die verband houden met voorbeeldgedrag (en 

in het bijzonder het vermijden van grensoverschrijdend gedrag) volgt hieronder 

een opsomming van wat inhoudelijk van de teamleider wordt verwacht 
 

⮚ De teamleider is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 
 

⮚ De teamleider ontvangt de (leider van de) tegenstander en de scheidsrechter. 
⮚ De teamleider ondersteunt de trainer bij de opstelling van het team. 
⮚ De teamleider zorgt zowel bij uit- als thuiswedstrijden – samen met een andere 

ouder of verzorger – voor toezicht in de kleedkamer en voor het schoonmaken 
ervan en stelt een corveedienst daarvoor op.  

⮚ De teamleider is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, 
vlaggen, waterzak, sleutels, et cetera) en voor materialen op en rondom het 
speelveld. 

⮚ De teamleider is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij 
uitwedstrijden. 

⮚ De teamleider zorgt voor het invullen en afhandelen van het (digitale) 
wedstrijdformulier. 

⮚ De teamleider bewaakt het wasschema en zorgt voor correct gebruik van 
teamkleding. 

⮚ De teamleider zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige 
kennisgeving aan de spelers. 

⮚ De teamleider helpt mee bij het opruimen van de doelen, opklappen van netten 
en neemt de hoekvlaggen mee als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld op 
het betreffende veld. 

⮚ De teamleider woont zo veel als mogelijk de trainingen van zijn, haar of hun 
team bij.  

⮚ De teamleider neemt deel aan leidersvergaderingen en andere relevante 
overleggen van de vereniging. 

 

Specifieke gedragsregels voor SCHEIDSRECHTERS 

⮚ De scheidsrechter houdt zich te allen tijde aan de richtlijnen en regels van de 
KNVB. 

⮚ De scheidsrechter onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die 
de sporter in zijn waardigheid aantast en intimiderend en niet-respectvol is. 

⮚ De scheidsrechter mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de 
sporter 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. 

⮚ De scheidsrechter onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten en 
opmerkingen. 

⮚ De scheidsrechter is beslist, objectief en respectvol bij het constateren van een 
overtreding, ongeacht religie, herkomst, huidskleur of seksuele voorkeur. 

⮚ De scheidsrechter  past de regels zodanig toe met oog voor het niveau en mate 
van ontwikkeling van de spelers, zodat het plezier in het spel bij met name de 
jongste jeugd en G-sporters niet verloren gaat. 

⮚ De scheidsrechter geeft daar waar het verdiend is aan dat beide teams een 
compliment voor hun sportieve spel. 

 

Specifieke gedragsregels voor BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN (INCLUSIEF 

COÖRDINATOREN EN ANDERE KADERLEDEN) 
⮚ Bestuurs- en commissieleden zorgen voor een omgeving en een sfeer 

waarbinnen iedereen zich veilig en niet geïntimideerd voelt. Zij zien er daarom 
actief op toe dat de gedragscode wordt nageleefd door iedereen binnen de 
vereniging dan wel aanwezig op het sportcomplex. Indien het bestuur signalen 
ontvangt, die niet in overeenstemming zijn met de regels in deze gedragscode, 
zal zij de betreffende perso(o)n(en) daarop aanspreken en naar gelang de ernst 
van het incident de noodzakelijke sancties toepassen. In geval van seksuele 
intimidatie of misbruik komt het bestuur onverwijld haar meldingsplicht na bij 
KNVB of het Centrum Veilige Sport. 

⮚ Bestuurs- en commissieleden zorgen ervoor dat alle kaderleden die actief zijn 
binnen de vereniging een geldige en actuele Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) kunnen overleggen. Indien kaderleden geen lid zijn van de vereniging en 
KNVB zorgen zij aanvullend voor een ondertekende Verklaring Onderwerping 
Tuchtrecht (VOT). 

⮚ Bestuurs- en commissieleden zorgen er actief voor dat leden, trainers en 
teamleiders en ouders en verzorgers zich bewust zijn van hun invloed en 
voorbeeldgedrag ten aanzien van sportiviteit, fair play en het voorkomen van 
grensoverschrijdend gedrag. 

⮚ Bestuurs- en commissieleden dragen er actief zorg voor dat deze gedragscode 
bekend is onder leden, spelers, trainers en teamleiders, ouders en verzorgers, 
bijvoorbeeld via de verenigingsmedia. 

⮚ Bestuurs- en commissieleden houden actief contact met de 
vertrouwenscontactpersonen. Samen zorgen zij er, ieder vanuit diens eigen 
verantwoordelijkheid, voor dat de gedragscode actueel blijft, signaleren zij wat er 
op het gebied van veilig sporten binnen de vereniging gebeurt en nemen 
daartoe de eventueel noodzakelijke preventieve maatregelen. 

⮚ Bestuurs- en commissieleden zorgen voor goede begeleiding van teams en 
spelers door gediplomeerde of ervaren trainers van onbesproken gedrag, die in 
staat zijn om naast goede technische vaardigheden ook fair play en sportiviteit 
te bevorderen en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 

⮚ Bestuurs- en commissieleden bieden informatieavonden, cursussen en/of clinics 
aan voor trainers/trainen en voor en het leiden van een wedstrijd te bevorderen 
en te verbeteren.  

⮚ Bestuurs- en commissieleden onthouden zich van seksueel getinte intimiteiten 
en opmerkingen van seksuele aard. 



⮚ Bestuurs- en commissieleden onthouden zich ervan de sporter te bejegenen op 
een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en intimiderend en niet-
respectvol is. 

⮚ Bestuurs- en commissieleden voorkomen verder in het privéleven van de sporter 
door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde sportieve doel. 

⮚ Bestuurs- en commissieleden onthouden zich van seksuele handelingen en gaat 
geen (seksuele) relatie aan met sporters. Tot 18 jaar zijn seksuele relaties onder 
geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik en als 
zodanig door de vereniging en autoriteiten behandeld. 

⮚ Bestuurs- en commissieleden mogen de sporter niet op een zodanige wijze 
aanraken dat de sporter 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. 

⮚ Bestuurs- en commissieleden hebben 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, zijn 
zij verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat deze hun 
werk goed kunnen uitoefenen. 

⮚ Bestuurs- en commissieleden zullen de sporter geen (im)materiele 
vergoedingen vragen met de kennelijke bedoeling tot tegenprestaties. Zij 
aanvaarden geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in 
onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken 
honorering. 

⮚ Bestuurs- en commissieleden zorgen ervoor, dat aan alle spelers de 
mogelijkheid wordt geboden om hun capaciteiten en talenten verder te 
ontplooien, ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap. 

 

Naast deze bovenstaande regels die verband houden met voorbeeldgedrag (en 

in het bijzonder het vermijden van grensoverschrijdend gedrag) volgt hieronder 

een opsomming van wat inhoudelijk van de bestuurs en commissieleden wordt 

verwacht 
 
 
⮚ Bestuurs- en commissieleden betrekken jongeren zo veel mogelijk in planning, 

leiding en evaluatie van activiteiten binnen de vereniging. 
 

⮚ Bestuurs- en commissieleden zorgen ervoor, dat alle materialen voldoen aan de 
vigerende veiligheidseisen. 

⮚ Bestuurs- en commissieleden houden bij de wedstrijdbepalingen en de duur van 
de wedstrijden rekening met leeftijd en mate van ontwikkeling en volwassenheid 
van de spelers. 

 


