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Beleid ongewenste omgangsvormen 

Houding, gedrag en (sociale) veiligheid 
 
Een plezierig en veilig sportklimaat bij CVV Vriendenschaar 
  
Het bestuur van CVV Vriendenschaar voert actief beleid op het gebied van houding, gedrag 
en sociale veiligheid. 
 
Maar wat is dat eigenlijk, een plezierig, sportief en veilig sportklimaat? En wat doet CVV 
Vriendenschaar om dit te bereiken? 
 
Bij een plezierig en veilig sportklimaat valt te denken aan: 

 een prettige sfeer binnen de voetbalclub, waarin alle betrokkenen plezier beleven; 

 begeleiding van (jeugd)spelers die uitdaagt tot sportieve ontwikkeling en een 
bijdrage levert aan persoonlijke en sociale ontwikkeling; 

 een omgeving die structuur biedt en grenzen stelt en bewaakt, zodat het de 
(jeugd)spelers duidelijk is wat van hem/haar wordt verwacht. 

 
Sociaal gewenst gedrag van de (jeugd)speler uit dit zich onder andere in: 

 het naleven van regels en nakomen van afspraken; 

 samenwerken, elkaar helpen, een teamspeler zijn; 

 respect voor anderen tonen in woord en gebaar. 
 
Naast alle regels waar we ons als vereniging bij wet en de KNVB moeten houden, is het 
belangrijk dat we bij CVV Vriendenschaar duidelijke afspraken maken met alle betrokkenen 
binnen onze vereniging. Deze afspraken maken wij met elkaar om de belangrijke kernwaarde 
‘sportiviteit’ te waarborgen. 
 
Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, bouwen we samen aan een sociale, vertrouwde, 
veilige en sportieve vereniging, waar je je als speler/vrijwilliger/leider/trainer/coach thuis 
voelt en trots op bent. 
 
Helaas komen jaarlijks verschillende zaken van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie voor 
in de sport. Het is daarom belangrijk dat we deze zaken bespreekbaar maken binnen onze 
vereniging en zelf actief beleid in dezen voeren, conform de richtlijnen van de KNVB en de 
NOC*NSF. 
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Wat is grensoverschrijdend/ ongewenst gedrag ? 
  
Grensoverschrijdend/ongewenst gedrag in onze vereniging is elke vorm van gedrag of 
toenadering in verbale, non verbale, digitale of fysieke zin, die: 

 door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren; 

 als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten; 

 plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het 
beoefenen van de sport en waar de spelregels/ reglementen niet in voorzien. 

  
In het bijzonder wanneer een dreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal 
onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel 
misbruik, discriminatie, pesten en mishandeling. Wanneer we het hebben over ongewenst/ 
grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend. Dit wil zeggen dat 
wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze uiting serieus genomen moet 
worden. 
 
Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan we denken. Sommige zaken 
worden alleen in een kleine kring van direct betrokkenen bekend. Echter, steeds vaker is er 
een risico op publiciteit voor het slachtoffer, de sportvereniging, het verenigingsbestuur, de 
sportbond en de sport in het algemeen. Het heeft vaak ingrijpende gevolgen voor zowel de 
slachtoffers als de sportomgeving. Voor allen geldt dat we iedere zaak van ongewenst 
gedrag/ seksuele intimidatie er één te veel vinden! 
 
Binnen CVV Vriendenschaar vinden wij zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het 
bijzonder voor minderjarigen en mensen met een beperking, essentieel. 
 
Enkele voorbeelden van grensoverschrijdend/ongewenst gedrag: 
 
1. Seksuele intimidatie 
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal 
of fysiek gedrag met een seksuele achtergrond dat als doel of gevolg heeft dat de 
waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. 
 
2. Pesten 
Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter 
waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch 
schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. 
Relatief nieuwe manier van pesten is het digitaal pesten. 
 
3. Bedreigen 
Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang 
van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is 
bedreiging wél strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie 
of belediging vooraf te gaan. 



 C.V.V. VRIENDENSCHAAR 
 
 

3 
 

4. Discriminatie 
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van 
kenmerken die er niet toe doen in een situatie.  
Er zijn elf gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en 
levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, 
politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur. 
 
5. Mishandeling 
Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet-functioneel 
fysiek of psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan, trappen, het geven van een kniestoot, 
het toedienen van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot) dan wel het zeer ernstig 
bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen. 
 
6.Belediging 
Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld en 
onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aantasten van 
iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de 
betichting.  
 

 Vertrouwenscontactpersoon 
  
CVV Vriendenschaar wil een vereniging zijn waar voor alle leden een veilig sportklimaat 
geboden wordt en er op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. Naast 
gedragsregels kent onze vereniging een vertrouwenscontactpersoon die door het bestuur is 
aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft binnen de vereniging een neutrale 
positie. 
 
De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en 
aangifte met betrekking tot ongewenst gedrag. 
 
De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, leiders, trainers, vrijwilligers en 
bestuurders. 
 
De VCP neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt 
procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting het bestuur. 
 
Tevens kan door tussenkomst van de VCP het registratiesysteem ‘Seksuele intimidatie’ 
NOC*NSF worden geraadpleegd. Dit systeem wordt geraadpleegd door de 
vertrouwenspersoon bij het vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF bij een onderbouwde 
verdenking tegen een van de leden of vrijwilligers van CVV Vriendenschaar en wanneer een 
onbekende zich aanmeldt als vrijwilliger. 
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Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan 
worden: 

 seksuele intimidatie 

 agressie en (verbaal) geweld 

 pesten 

 discriminatie 
  
Als het nodig is verwijst de VCP door naar de vertrouwenspersoon (VP) van de KNVB of 
NOC*NSF. 
 
Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. 
 
Contact met de vertrouwenspersoon kan opgenomen worden via: 
vertrouwenspersoon@cvv-vriendenschaar.nl 

Verklaring omtrent gedrag 
 
CVV Vriendenschaar vraagt van alle door het bestuur aan te wijzen personen een verklaring 
omtrent gedrag (VOG). Daarnaast laten we alle trainers/coaches de gedragsregels 
ondertekenen. 
 

Algemene gedragsregels bij CVV Vriendenschaar: 
 

1. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. 
2. We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. 
3. Draag de naam van je club positief uit. 
4. Heb respect voor elkaar op het veld en daarbuiten. 
5. Geen gepest, geweld, grof taalgebruik, discriminatie of (seksuele) intimidatie, etc. 
6. Het voetbalveld is uitsluitend bedoeld voor spelers, trainers, begeleiders en 

scheidsrechters. 
7. Houd ons sportpark netjes en schoon. 
8. Vriendenschaar schakelt, indien nodig, de politie in. 

Sociaal gedrag 
 
 Onder sociaal gedrag verstaan wij: 

 Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt 
mee binnen de vereniging. 

 Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 

 Ik val de ander niet lastig. 

 Ik berokken de ander geen schade. 

 Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 

 Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 

mailto:vertrouwenspersoon@cvv-vriendenschaar.nl
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 Ik negeer de ander niet. 

 Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 

 Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens 
mee. 

 Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil. 

 Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 

 Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 
persoonlijk leven of uiterlijk 

 Wanneer iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te 
stoppen. Helpt dat niet, vraag ik een ander om hulp 

 Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich 
daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur. 

  

Sportiviteit 
 
Wij voetballen met respect voor iedereen en hebben sportiviteit en eerlijkheid hoog in het 
vaandel. 
Ons doel is om onze voetbalkwaliteiten en ons (spel)plezier te vergroten en tonen als 
teamspelers betrokkenheid bij ons team en de club. 

 Wij waarderen en tonen respect voor onze medespelers en tegenstanders. 

 Wij waarderen en tonen respect voor scheidsrechters/ trainers en coaches. 

 Wij respecteren eigendommen van andere voetbalspelers en van de voetbalclub. 

 Wij willen op eerlijke wijze de wedstrijd winnen en tonen ons sportieve verliezers. 

 Wij gaan met plezier naar wedstrijden/ trainingen en zorgen ervoor dat dit plezier 
wordt vergroot door samen te werken aan techniek en samenspel. 

 Wij komen naar trainingen/wedstrijden en laten ons team niet in de steek, anders bel 
je netjes en op tijd af. 

 Wij sluiten elke wedstrijd af met een bedankje of felicitatie aan de tegenstander. 

 Wij helpen elkaar om bovenstaande afspraken te respecteren. 
 

 
 
 


