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1. INTRODUCTIE N&W Statuut 

• Het bestuur van sc Victoria ‘04 wil in KNVB verband meehelpen om 

excessen tegen te gaan en heeft statuut in het leven geroepen inzake 

het sociaal-ethisch beleid binnen de invloedsfeer van onze vereniging, 

een preventief en correctief beleid te voeren 

 

• Ons uitgangspunt het hanteren van onze verenigingsnormen en –

waarden. Kortweg gezegd:  

– Respect voor de ander 

– Geweldloosheid 

– Aanspreekbaarheid op gedrag  

– Bepalen van grenzen bij wat toelaatbaar is en niet 

 

• sc Victoria’04 stelt het gehele N&W statuut beschikbaar via de website 



2. N&W BELEID sc Victoria’04 

• Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen 

 

• Een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club 

 

• Gedragsregels waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te 

houden en op kunnen worden aangesproken. 

 

• Correctief beleid igv schuldig maken aan overtreding van de 

gedragsregels 

 

• Commissie Normen en Waarden is geïnstalleerd 



3. GEDRAGSREGELS 

• BASIS 11 



4. ALGEMENE REGELS (1) 

• Houdt ons complex schoon en gooi afval in de afvalbakken 

 

• Alcoholische versnaperingen worden alleen verkocht aan personen 

ouder dan 18 jaar 

 

• Het is verboden in onze ruimtes op ons complex te roken 

 

• Er worden geen zelf meegebrachte alcoholische drank genuttigd in de 

kleedkamers 

 

• Seksueel getint gedrag wordt niet getolereerd 

 

• Het gebruik van drugs, in welke vorm ook, is op ons complex streng 

verboden 

 

• We gaan met respect met andermans spullen/eigendommen om 



4. ALGEMENE REGELS – SPELERS (1) 

• Houd je aan de basis 11, jij bent de reclame voor onze club!! 

 

• Toon respect voor alle mensen die ervoor zorgen dat jij je sport kunt 

uitoefenen 

 

• Probeer op een sportieve manier te winnen volgens de bekende en 

afgesproken wedstrijdregels  

 

• Toon respect voor jezelf, je medespelers, tegenstanders en bovenal 

voor de wedstrijdleiding, aanvaard de beslissingen van de 

scheidsrechter en grensrechters 

 

• Feliciteer de tegenstander met hun overwinning als je zelf de verliezer 

bent  

 

• Onsportiviteit van een tegenstander kopiëren we niet. Loop desnoods 

weg, wees de verstandigste 



4. ALGEMENE REGELS (3) 

• We hebben ook algemene regels voor: 

 

– Ouders/Verzorgers 

– Trainers/Leiders/Begeleiding 

– Aanvoerders 

– Scheidsrechters/Grensrechters 

– Bezoekers/Toeschouwers 

– Media 

– Bestuurders 



5. N&W Commissie - Samenstelling 

• De N&W Commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, 

waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en 1 tot 5 leden 

   

• De leden worden mogelijk aangetrokken uit de volgende geledingen 

van de vereniging: 

– Jeugd (bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler) 

– Senioren 

– Technische staf 

 

• De leden worden benoemd door het bestuur 

 



6. N&W MELDINGS PROCEDURE 

• Een e-mail binnen 1 week sturen naar het bestuur van sc 

Victoria’04 (bestuur@victoria04.nl) 

 

• INHOUD van de E-MAIL  

– Aan/To: bestuur@victoria04.nl  

– Onderwerp/Subject: Melding Incident 

 

De email bevat: 

– Je naam 

– Adres/Woonplaats/Postcode 

– Tel.nr. 

– De datum van het conflict/incident 

– De bij het conflict/incident betrokken lid/leden die gedragsregels 

hebben overtreden 

– Korte omschrijving van hetgeen is voorgevallen 
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7. SANCTIES (1) 

• Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet 

voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in artikel 

5 van de statuten. Sancties kunnen bestaan uit: 

 

– Berisping 

– Uitsluiting 

– Schorsing 

– Royement 

 



Vragen?  

e-mail naar bestuur@victoria04.nl  
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