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 Gedragsregels Scheidsrechters Vereniging Amsterdam  

  

Begrippenlijst:  

  

SVA – Scheidsrechters Vereniging Amsterdam.  

  

Lid – Een bij de Scheidsrechter Vereniging Amsterdam aangesloten natuurlijk persoon, zijnde geen 

donateur. 

  

Donateur –Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een vastgestelde bijdrage geeft aan de 

Scheidsrechters Vereniging Amsterdam met het doel dat die organisatie beter haar doel kan 

bereiken.  

  

KNVB – Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.  

  

Begeleider - degene die een sporter begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is. Onder 

het begrip begeleiden vallen in ieder geval het trainen, coachen en/of verzorgen. Onder 

sportbeoefening is in de definitie begrepen zowel de sportactiviteiten als alle activiteiten die een 

(in)directe relatie met die sportbeoefening hebben, dit alles in de ruimste zin van het woord.  

  

Vertrouwenscontactpersoon - De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt 

voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.   

 

CVSN – Centrum Veilige Sport Nederland 

  

Bestuur – Het bestuur van de Scheidsrechters Vereniging Amsterdam.  

  

ALV – Algemene leden vergadering van de Scheidsrechters Vereniging Amsterdam. 
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Art. 1 – Toepassingsbereik  

  

1. Deze gedragscode geldt voor alle leden en donateurs van de SVA en zijn na goedkeuring van 

de ALV en mededeling daarvan aan de leden en donateurs bindend.   

2. Wanneer de gedragscode in strijd is met een of meer bepalingen uit de statuten of een 

wettelijk voorschrift prefereren de statuten of het wettelijke voorschrift.  

3. De gedragsregels hebben ook toepassing buiten het directe verband van de SVA, wanneer er 

redelijkerwijs sprake is van enig verband met de sport in algemene zin en/of wanneer de 

belangen van de SVA direct of indirect worden geschaad.  

4. Het bestuur kan bij vaststelling van overtreding van onderstaande gedragsregels 

maatregelen nemen tegen overtredende leden of donateurs. Voor de vaststelling van de 

overtreding is van belang dat het aannemelijk is dat het lid of de donateur de overtreding 

heeft begaan.  

5. De toepassing van de gedragsregels hebben geen gevolgen voor de verplichtingen die gelden 

met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag die zijn gesteld door de KNVB.  

  

Art. 2 – Melding  

  

1. Een melding met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag kan gedaan worden door een 

ieder die te maken heeft met of op de hoogte is van grensoverschrijdend gedrag bij (een lid 

van) het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon.  

  

Art. 3 – Vertrouwenscontactpersoon  

  

1. De vertrouwenscontactpersoon wordt benoemd door de ALV van de SVA.  

2. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging met 

betrekking tot situaties van grensoverschrijdend gedrag.  

3. Wanneer er meerdere vertrouwenscontactpersonen worden benoemd, bestaan deze bij 

voorkeur uit een gelijke man-vrouw verdeling.  

4. De vertrouwenscontactpersoon wordt, indien voor de SVA redelijkerwijs mogelijk, de 

gelegenheid geboden om op kosten van de SVA de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon 

van NOC NSF te volgen, dan wel een opleiding van soortgelijke strekking en inhoud.  

  

Art. 4 – Handhaven gedragsregels  

  

1. Het bestuur is belast met het handhaven van de gedragsregels.  

2. Het bestuur is bevoegd om, al dan niet tijdelijke, maatregelen te nemen of sancties op te 

leggen met betrekking tot een overtreding van de gedragsregels.  

3. Indien de overtreding geacht te zijn gepleegd door een lid van het bestuur, doet dit 

bestuurslid niet mee in de beraadslaging met betrekking tot het opleggen van een maatregel 

of sanctie.  

4. Een opgelegde maatregel of sanctie kan bestaan naast een door de KNVB opgelegd sanctie 

of maatregel.  

  

Art. 5 – Gedragsregels begeleider  
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1. Met betrekking tot een begeleider worden er aanvullende gedragsregels gesteld, nu er 

tussen een begeleider en een pupil een zekere machtsverhouding bestaat. Als begeleider 

binnen de SVA worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende functies bedoeld;  

a. rapporteur   

b. scheidsrechters begeleider  

c. KNVB-docent  

d. trainer  

e. bestuurslid  

2. Met een begeleider wordt gelijkgesteld een lid of donateur, die redelijkerwijs in een 

machtsongelijke positie staat tot een ander lid en uit hoofde van wiens functie of aanzien 

redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze zich ook aan de aanvullende gedragsregels 

houdt.  

3. Met betrekking tot begeleiders binnen de scheidsrechtersvereniging Amsterdam gelden de 

volgende geboden:  

Een begeleider:  

a. zorgt voor een veilige omgeving;  

b. kent en handelt naar de regels en richtlijnen;  

c. is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies;  

d. is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en           

misbruikt zijn positie niet;  

e. realiseert zich dat het begrip afhankelijkheid of het uitoefenen van macht 

niet alleen betekent het direct kunnen verlenen van gunsten waardoor de 

sporter in een voordeligere positie komt te verkeren ten opzichte van 

andere sporters, maar ook een verminderde zelfregie kan betekenen. 

Onder verminderde zelfregie wordt verstaan het niet althans onvoldoende 

kunnen maken van eigen keuzes en het onvoldoende kunnen beschikken 

over eigen kracht om zelfoplossingen te verzinnen voor problemen en een 

gebrek aan  zelfredzaamheid:   

f. respecteert het privéleven van het lid of de donateur;  

g. tast niemand in zijn waarde aan. Pest niet. Onthoudt zich van 

discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en 

gedragingen.  

Sluit niemand buiten en is tolerant;  

h. is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en 

uitlatingen waardoor de sport of de vereniging in diskrediet wordt 

gebracht;  

i. neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan;  

j. biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te 

doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport;  

k. ziet toe op naleving van regels en normen;  

l. meldt overtredingen van deze gedragsregels bij het bestuur en/of de VCP 

van de sportvereniging. Kan voor vragen en meldingen ook terecht bij de 

VCP  van de KNVB dan wel het CVSN. Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk 

gedeeld, dan schendt hij dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen 

van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleegt hij een derde via 

bijvoorbeeld het CVSN; 

m. Is open en alert op waarschuwingssignalen;  

  

art. 6 – Gedragsregels leden  

  

1. Met betrekking tot leden en donateurs binnen de scheidsrechtersvereniging Amsterdam 

gelden de volgende geboden:  

a. Een lid of donateur dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele) intimidaties 

tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten;   
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b. Een lid of donateur is zich bewust van de gevaren van matchfixing en onthoudt zich in 

iedere hoedanigheid van direct of indirecte medewerking aan matchfixing;  

c. Een lid of donateur heeft respect voor de spullen van de vereniging en van anderen  

d. Het is een ieder verboden te filmen en/of fotograferen in de kleedkamers en in de 

toiletruimtes;  

e. Een lid of donateur dient zich te onthouden van ongewenst gedrag, onder meer 

omvattend maar niet uitsluitend; (digitaal) pesten, discrimineren en vertonen van 

agressief gedrag naar andere leden of donateurs dan wel naar derden; 

f. Een lid of donateur dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde 

sancties of maatregelen;   

g. Een lid of donateur dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, of 
een redelijk vermoeden heeft van een overtreding van de gedragsregels dient dit te 
melden bij het bestuur of een daartoe aangesteld lid die fungeert als 
vertrouwenscontactpersoon;  

h. Een lid of donateur leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag.  

  

Art. 7 – Maatregelen  

  

1. Het bestuur kan naar aanleiding van een (mogelijke) overtreding van de gedragsregels een 

maatregel opleggen.  

2. Een maatregel heeft als doel hebben om:  

a. De veiligheid van (overige) leden van de vereniging te waarborgen en/of;  

b. De orde en rust op de vereniging te waarborgen of te herstellen en/of;  

c. Indien dit in het belang van enig (intern of extern) onderzoek is.  

3. Een maatregel dient altijd van tijdelijke aard te zijn. 

    

Art. 8 – Sancties  

  

1. Indien een overtreding van de gedragsregels wordt vastgesteld kan het bestuur de volgende 

sancties opleggen:  

a. Een berisping (waarschuwing)  

b. Een schorsing, met een maximale duur van 5 jaar  

c. Een terreinverbod   

d. Een functie-uitsluiting  

e. Een royement  

2. Bij het opleggen van een sanctie of maatregel wordt rekening gehouden met de aard en 

ernst van de overtreding van de gedragsregels, het belang van beklaagde, het belang van 

het slachtoffer en het belang van de SVA om haar leden te beschermen tegen ongewenst 

gedrag.  

3. Een sanctie wordt niet eerder opgelegd dan wanneer beklaagde in de gelegenheid wordt 

gesteld zijn standpunt met betrekking tot het overtreden van de gedragsregels bij het 

bestuur uiteen te zetten.  

  

  

  

  

  


