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1.0 Normen en waardebehoefte 
De behoefte aan een normen & waardecommissie is groot binnen TAC’90. 
Deze behoefte is ontstaan door het turbulente verleden dat TAC’90 heeft gehad 
en graag tot het verleden wil laten behoren. 
In dit verleden waren er ongeregeldheden welke tot problematische tafereren 
hebben geleid. Dit heeft TAC’90 zelfs gebracht tot een artikel 33 vereniging. 
Vanuit die behoefte, moet door het hoofdbestuur een normen & 
waardecommissie gevormd worden. 
Deze commissie moet bestaan uit minimaal 3 commissieleden; 

 Hoofdbestuurslid, deze bewaakt de planning en organisatie 

 Commissielid 2 en 3, deze zorgen voor de juiste wijze van communicatie 
naar de leden toe. Tevens organiseren zijn normen & waarden 
gerelateerde bijeenkomsten. 

2.0 Normen en waardecommissie 
Deze normen & waardecommissie bestaat uit minimaal 3 commissieleden; 

 Hoofdbestuurslid, deze bewaakt de planning en organisatie 

 Commissielid 2 en 3, deze zorgen voor de juiste wijze van communicatie 
naar de leden toe. Tevens organiseren zijn normen & waarden 
gerelateerde bijeenkomsten. 

3.0 Vereniging statuten 
De vereniging heeft vanuit het bestuur een normen & waarden statuut gemaakt. 
Deze zijn in de algemene ledenvergadering van februari 2010 geaccordeerd door 
de leden. 
Zie voor deze statuten bijlage 1.
 Aan de hand van deze staturen zijn gedragscodes afgesproken. 
Zie hiervoor bijlage 2. 

4.0 Bewust wording en onderhoud 
Statuten en gedragcodes is één, maar het bewust worden van de noodzaak bij 
de leden is een ander onderdeel. 
Om deze bewustwording te krijgen bij de leden, zijn de binnen de vereniging 
geldende normen & waarden een vast onderdeel van de Algemene leden 
vergadering en het reguliere (jeugd)leiders- en aanvoerdersoverleg. 

Daarnaast zal met elk lid gesproken worden zodra er onregelmatigheden dreigen 
te ontstaan. Hierbij wordt het sanctiebeleid van de vereniging met de 
desbetreffende speler besproken worden. 

Het hoofdbestuur heeft de taak op zich genomen om eens per jaar met elk 
spelend team van TAC’90 een persoonlijk onderhoud te hebben omtrent de 
normen & waarden binnen de vereniging. 
Hierbij zijn het statuut waarden en normen de leidraad. 
.



5.0 Contact met de KNVB 
Om het normen&waarden certificaat te behalen, dienen zowel het bestuur als de 
leden de statuten te accepteren en te omarmen.
Zodra de staturen zijn opgesteld, worden deze gesanctioneerd door de ALV en 
KNVB beoordeelt en waarnodig i.o.m. de vereniging bijgesteld. 

Na het uitreiken van het Normen&waarden certificaat, is de statuut voor alle 
leden en supporters van de vereniging van toepassing. 
Hieruit volgt dus ook een duidelijk sanctiebeleid indien leden zich hier niet aan 
houden.
Er wordt vanuit TAC een jaaroverzicht bijgehouden m.b.t. de communicatie 
momenten met de teams/leden individueel. 
Indien er onregelmatigheden voordoen, wordt op dit overzicht ook de toegepaste 
sanctie te worden vermeld. Zie hiervoor bijlage 3.(lijst met sanctie)

6.0 Taakverdeling normen en waardecommissie 

Functionaris Taken Wie 

Hoofdbestuurslid Aanspreekpunt 
Eindverantwoordelijk normen en 
waardecommissie
Initiëren normen en waarden activiteiten 
Bijhouden normen&waarden overzicht 
Bepalen van sanctie bij onregelmatigheden 

Secretaris

Commissielid 2 en 3 Communicatie leden betreffende normen en 
waarden
Organiseren bijeenkomsten betreffende 
normen en waarden 

Bestuur/Jeugd & 
senioren
zaterdag en 
zondag

7.0 Planningsoverzicht 

Februari

 Hoofdbestuur evalueert normen&waarden beleid TAC’90 

 Eventueel bijstellen beleid vanuit het bestuur 

Mei

 Jaaroverzicht normen&waarden toezenden naar de KNVB 

September

 Starten met gesprekscyclus teams TAC’90 

 Medio oktober eindigend 

Gehele jaar door 

 Onderwerp Normen&waarden terug late komen bij: 
o ALV 
o Teamvergaderingen 
o Leidersoverleg 
o Bestuursoverleg 



Handleiding 'plezier en respect in het voetbal' 
KNVB West II - november 2006  

RAPPORTAGEFORMULIER VERENIGINGEN   

Wedstrijd :                     ………………………………...- ……………………………………. 

Wedstrijdnummer :       ……………….   Datum:  …... -……- ……….. Aanvang : ………. 

Ingevuld door: 
Naam:…………………………………………………………………………………………… 

Vereniging…TAC’90 

Relatienummer: BBGV723 

1a. Zijn er gele en/of rode kaarten gegeven in de wedstrijd?   Ja / Nee (*) 

1b. Heeft u bij één of meerdere spelers misdragingen waargenomen?   Ja / Nee (*) 

1c. Was er sprake van discriminerende taal/uitlatingen en/of gedragingen? Ja / Nee (*) 

1d. Welke speler(s) (indien mogelijk naam en rugnummer) waren bij 1a t/m 1c betrokken en 
 welk feit / overtreding vormde volgens uw waarneming de aanleiding? 

Rugnummer: ……… Team: ……………….. Feit/overtreding: …………………………………… Tijd: …… 

Rugnummer: ……… Team: ……………….. Feit/overtreding: …………………………………… Tijd: …… 

Rugnummer: ……… Team: ……………….. Feit/overtreding: …………………………………… Tijd: …… 

Rugnummer: ……… Team: ……………….. Feit/overtreding: …………………………………… Tijd: …… 

2a. Hoe beoordeelt u het gedrag van het publiek/de ouders van de tegenstander? 
 O Zeer onsportief          O Onsportief          O Neutraal          O Sportief          O Zeer sportief 

3. Hoe beoordeelt u de rol van de volgende functionarissen van de tegenstander op het 
wedstrijdverloop met betrekking tot wangedrag/excessen en het voorkomen daarvan?

 Scheidsrechter: 
 O Onpartijdig          O Neutraal          O Partijdig, ten voordele van ……………………………… 

 Assistent-scheidsrechter: 
 O Zeer Slecht          O Slecht          O Neutraal          O Goed          O Zeer Goed 

 Aanvoerder 
 O Zeer Slecht          O Slecht          O Neutraal          O Goed          O Zeer Goed             

 Trainers/Leiders: 
 O Zeer Slecht          O Slecht          O Neutraal          O Goed          O Zeer Goed 

Ouders (alleen bij jeugdwedstrijden): 
 O Zeer Slecht          O Slecht          O Neutraal          O Goed          O Zeer Goed 
 Bestuur: 
 O Zeer Slecht          O Slecht          O Neutraal          O Goed          O Zeer Goed 
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4.  Indien u bij vraag 3 bij één of meerdere functionarissen "slecht" of "zeer slecht" heeft 
aangekruist, verzoeken wij u vriendelijk dit te voorzien van een toelichting: 

Indien u bij vraag 3 bij één of meerdere functionarissen "slecht" of "zeer slecht" heeft  

aangekruist,   
4. Overige waarnemingen (zowel positief als negatief) 

5. Indien de wedstrijd is gestaakt: onderstaand een korte uiteenzetting van de aanleiding en de 
reden van het staken van de wedstrijd. 

6. Heeft voor aanvang van de wedstrijd een controle van de spelerspas plaatsgevonden?  
0 ja         0 nee 

 Is er tijdens deze controle van de spelerspas iets onregelmatigs geconstateerd? 

Het formulier s.v.p. toezenden aan : 
KNVB District West II, Postbus 8200; 3009 AE  Rotterdam 
fax: 010 - 2 8 6 2 1 1 2 mail: west2-competitie-veld@knvb.nl

Bijlage I 



TAKDIER BOYS AMAR DEEP COMBINATIE 1990
Postbus 42014

2504EA Den Haag 

Postrekening :31.89.664

Bankrelatie :ABN-AMRO

Rekening : 51.82.21.075

Bijlage II

Artikel Omschrijving wangedrag in het complex Sanctie bij éénmalig Sanctie bij herhaling 

1 Belediging in woord en/of gebaar 1 2

2 Belediging (bijv. vloeken en/of verwensingen 1 2

3 Ernstige belediging (bijv. spugen en of rascistische taal) 2 4

4 Intimidatie (= dreigen met niet nader omschreven handelen 2 4

5 Intimidatie (bijv. verbale bedreiging en /of pesten 2 6

6 Ernstige intimidatie (bijv. dreiging met en/of slaande beweging) 4 6

7 Gewelddadig handelen 3 3

8 Handtastelijkheden (trekken aan kleding, wegduwen, etc. 2 4

9 Het gooien en/of trappen van voorwerpen naar anderen 2 3

10 Slaan en/of schoppen in de richting van anderen 4 3

11 Bewuste mishandeling 5 3

12 Mishandeling (geen blijvend letsel 5 3

13 Ernstige mishandeling (blijvend letsel en /of ziekenhuis opname) 5 6

14 Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handeling 3 6

15 Vernieling van de accommodatie of andermans goederen 6 6

16 Diefstal/ stelen van spullen 6 6

17 Bedreigen en/of slaan van spelers 6 6

18 Bedreigen en/of slaan van leiders 2 3

19 Bedreigen en/of slaan van coordinatoren 2 3

20 Bedreigen en/of slaan van trainers 2 3

21 Bedreigen en/of slaan van bestuurleden 2 3

22 Bedreigen en/of slaan van bestuurleden 2 3

23 Bedreigen en/of slaan van scheidsrechters 2 3

24 Drankmisbruik in de kleedkamers 1 2

25 Roken in de kantine 1 2

26 Het geven van foutive informatie 1 2

27 Opstellen van ongerechtigde spelers 1 2

28 Aanzetten tot wangedrag 2 3

Sancties kunnen bestaan uit:

1. berisping;

2. schorsing;

3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);

4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;

5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;

6. ontzegging toegang tot het sportcomplex;

7. taakstraf.


