
Preventie en integriteitsbeleid 
 
Sv Diemen staat voor een veilige sportomgeving, waar verschillende leeftijdsgroepen, 
culturen en gender (jongens en meisjes) onder een dak kunnen sporten. 
De vereniging ziet erop toe dat de leden respect hebben voor elkaar en daar ook naar 
handelen. 
Bij het niet nakomen hiervan volgt een gesprek met het bestuur waar de normen en 
waarden nogmaals onder de aandacht worden gebracht. 
Je bent als lid het visitekaartje van de vereniging zowel bij thuis- en uitwedstrijden 
maar ook tijdens trainingen. 
 
Gedragsregels 
Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld welke te vinden zijn bij het clubgebouw 
van sv Diemen waar de punten op staan waar eenieder zich aan moet houden en 
naar moet gedragen. 
 
Deze punten zijn:  
 

1. Maak plezier met elkaar 
2. Respecteer elkaar en de tegenstander 
3. Moedig elkaar aan en coach bewust 
4. Neem verantwoordelijkheid, wees zuinig 

Op spullenen help waar je kunt 
5. Wees een teamspeler 
6. Fouten maken mag, leer ervan en help elkaar 
7. Blijf positief, vriendelijk en begripvol 
8. Iedereen is gelijk, betrek anderen bij wat je doet 
9. Het veld is alleen voor spelers, scheidsrechters, leiders en trainers 
10. Zeg nee tegen discriminatie, agressie en seksuele intimidatie 

 
Vertrouwenspersoon 
 
Bij grensoverschrijdend gedrag in de ruimste zin van het woord heeft de vereniging 
de beschikking over een vertrouwenspersoon tot wie eenieder zich kan wenden 
mocht daar behoefte naar zijn. 
Samen met het bestuur zorgt deze persoon voor een eerlijk en positief 
sportomgeving. 
Mocht er behoefte zijn om een gesprek aan te willen gaan met deze 
vertrouwenspersoon dan kan er contact worden gezocht met het bestuur hiervoor. 
 
 
 
 
 



Aannamebeleid en VOG procedure 
 
Trainers, leiders en iedereen die een functie vervult waarin deze vrijwilligers direct te 
maken hebben met kinderen worden gevraagd een procedure te volgen voor het 
aanvragen van een VOG-verklaring. Deze verklaring geeft uw goede gedrag aan. 
Middels deze procedure wil het bestuur waarborgen dat kinderen bij sv Diemen in 
een veilige omgeving kunnen sporten. 
 
Laten wij allemaal samen zorgen dat alle kinderen zich op en maar ook rond het 
veld zich veilig voelen. 
 


