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(Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement van B.S.C. ’68 van 26 november 2017 ) 

 

 
 

In een voetbalseizoen worden heel veel wedstrijden gespeeld en zijn er heel wat aan het voetbal 
relateerde activiteiten. En dat gaat – dankzij inzet van spelers, vrijwilligers en andere betrokkenen – 
vrijwel altijd helemaal goed. Maar soms gebeuren er op en rondom de voetbalvelden ook dingen die 
we echt niet willen. Zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en 
verbaal of fysiek geweld. Dat het voetbal een “afspiegeling van de maatschappij” is, kan niet de 
dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor dergelijk gedrag.  
 
In het beleidsplan 2021-2024 “Duurzaam Presteren“ van onze vereniging B.S.C. ’68 is het volgende 
geschreven: B.S.C. ’68 is van oorsprong een dorpsvereniging die is doorgegroeid naar een grote 
vereniging met een dorps karakter en wil de hierbij behorende waarden vasthouden zoals 
verwoord in onze visie.  
 
Dat B.S.C. ’68 daar serieus werk van wil maken blijkt wel uit standpunt uit dezelfde “Duurzaam 
Presteren”: Het verenigingsbeleid is erop gericht onze normen en waarden op geen enkele manier 
te laten ondermijnen. Zo nodig wordt er preventief opgetreden en gecorrigeerd wanneer 
normoverschrijdend gedrag zich voordoet. 
 
Om ongewenst gedrag te voorkomen heeft B.S.C. ’68 een Algemene gedragscode gemaakt en 
gedrags- en gebruiksregels opgesteld. Ieder lid, vrijwilliger, ouder/verzorger en bezoeker wordt 
geacht zich daaraan te houden en bij overtreding daarvan daar op te worden aangesproken. Niet 
alleen door de leden zelf, maar in voorkomende gevallen ook door het bestuur. Dit houdt ook in dat 
wanneer leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de Algemene 
gedragscode en/of van de gedrags- en gebruiksregels, zij voor sancties in aanmerking kunnen komen.   
 

 
 
Om het preventieve en correctieve beleid uit te voeren is, zoals in het Huishoudelijk Reglement is 
aangegeven, door het bestuur van de vereniging ter advisering een commissie Normen en Waarden 
ingesteld. Basis voor de adviserende taak van deze Commissie zijn naast de statuten en het 
Huishoudelijk Reglement en alle andere op grond van bestuurlijke bevoegdheden tot stand gekomen 
besluiten en regelgeving, zoals de Algemene gedragscode en de gedrags- en gebruiksregels van B.S.C. 
’68.  
 

 
De commissie Normen en Waarden bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden 
hebben elk één stem. De voorzitter en de leden worden benoemd door het bestuur. De commissie 
kiest uit haar midden het lid dat als secretaris zal fungeren. De commissie regelt zelf haar interne 
werkwijze, zoals het uitschrijven van vergaderingen, agendering en verslaglegging.  
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De Commissie Normen en Waarden heeft als taken: 

• Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die erop zijn gericht dat de Algemene 
gedragscode en de gedrags- en gebruiksregels van B.S.C. ’68 binnen de vereniging worden 
nageleefd; 

• het behandelen van de aangemelde conflicten en incidenten volgens de hierna beschreven 
werkwijze; 

• het uitvoeren en evalueren van de procedure en werkwijze bij conflicten en incidenten en 
het doen van aanbevelingen daarvoor; 

• het bewaken van de procedure die bij het behandelen van een onderzoek dient te worden 
gevolgd, hierbij rekening houdend met de wet, de verenigingsstatuten en reglementen. 

• het adviseren van het bestuur over aan betrokkene(n) op te leggen sanctie(s) c.q. maatregel; 
• het jaarlijks uitbrengen van een verslag waarin in ieder geval de meldingen, de gevolgde 

procedure(s), de genomen maatregelen, de opgelegde sancties en een weergave van overige 
activiteiten worden vermeld; 

• het aanleggen van een dossier per casus waarin ten minste het meldingsformulier, het advies 
van de commissie Normen en Waarden, de (schriftelijke) weergave van de opgelegde 
sanctie(s) en  overige voor het dossier relevante stukken op vertrouwelijke wijze worden 
bewaard (maximaal 5 jaar) . 

 
De commissie Normen en Waarden is bevoegd: 

• Iedereen te horen en uit te nodigen die zij nodig acht om feitelijkheden vast te stellen ter  
beoordeling van de desbetreffende kwestie. De Commissie kan bij verstek behandelen als  
aan een uitnodiging hiervoor geen gehoor wordt gegeven; 

• toegang te krijgen tot alle relevante informatie, inclusief de videobeelden van 
bewakingscamera´s; 

• desgewenst overleg te voeren met politie en andere (overheids)instanties; 
• het bestuur ongevraagd te adviseren over gesignaleerde overtredingen en te volgen 

(straf)procedures binnen de vereniging. 
 

 
Trainers en teamleiders zijn verantwoordelijk en zijn bevoegd tot het nemen van eventuele 
maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis. Dit naar hun 
eigen inschatting en beoordeling. Als overtredingen van meer structurele aard, dan wel van ernstiger 
aard blijken kan door hen het (jeugd)bestuur hierover worden ingelicht. Het bestuur kan het 
noodzakelijk vinden om voor advies ook de commissie Normen en Waarden in te schakelen.  
De commissie Normen en Waarden wordt in ieder geval ingeschakeld bij het niet naleven van enig 
feit uit de Algemene gedragscode en/of als de betrokken overtreder er, al dan niet structureel, blijk 
van heeft gegeven niet bevattelijk te zijn voor aan hem/haar opgelegde maatregelen.  

Voor deze conflicten/incidenten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van de 
commissie Normen en Waarden is gebaseerd: 

• Voor zover een conflict/incident betrekking heeft op de statuten en reglementen van  
B.S.C. ’68 heeft iedereen (zowel leden als niet-leden) de mogelijkheid een dergelijk 
conflict/incident te melden; 
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• Het conflict/incident wordt met invulling van het meldingsformulier (te verkrijgen via de 
website van de vereniging) zo snel mogelijk na het incident/het ontstaan van een conflict aan 
de secretaris van de commissie Normen en Waarden of de secretaris van de vereniging 
voorgelegd;  

• Afhankelijk van aard/ernst van het conflict/incident is het bestuur op grond van artikel 6 van 
de verenigingsstatuten bevoegd te besluiten tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. 
Betrokkene wordt hiervan binnen drie werkdagen schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van 
deze kennisgeving wordt aan de commissie Normen en Waarden gezonden;  

• Het bestuur verzoekt binnen twee werkdagen na ontvangst van het ontvankelijk bevonden 
meldingsformulier aan de commissie Normen en Waarden de zaak in behandeling te nemen 
en het bestuur hierover te adviseren; 

• Het bestuur legt alle voor haar bekende stukken over de desbetreffende kwestie voor aan de 
commissie Normen en Waarden; 

• De commissie Normen en Waarden deelt uiterlijk binnen een week na ontvangst van het 
verzoek van het bestuur aan betrokkene schriftelijk mee, welke zaak aangaande betrokkene 
aanhangig is gemaakt; 

• Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verantwoorden. 
Deze schriftelijke verantwoording dient binnen een week na kennisgeving aan betrokkene in 
het bezit van de commissie Normen en Waarden te zijn; 

• Op basis van de schriftelijke verantwoording wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld op 
een door de commissie Normen en Waarden te bepalen tijd en plaats mondelinge toelichting 
te geven. Daaraan vooraf wordt door de commissie Normen en Waarden bepaald of ook 
getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden. De commissie Normen en Waarden maakt 
een verslag op van deze mondelinge verantwoording; 

• De commissie Normen en Waarden doet onderzoek volgens het principe van hoor en 
wederhoor. Betrokkenen kunnen zich bij dit onderzoek door de trainer en/of teamleider, 
coördinator, ouders/verzorgers en/of raadsheer/raadsvrouw terzijde laten staan. Van de 
gesprekken wordt een schriftelijke samenvatting opgesteld. Tijdens het onderzoek bestaat er 
een geheimhoudingsplicht voor alle partijen. 

• De commissie Normen en Waarden stelt aan de hand van haar bevindingen haar advies op 
en stelt hiervan het bestuur op de hoogte, uiterlijk binnen 3 weken nadat het verzoek van 
het bestuur hiertoe werd ontvangen;  

• Het advies van de commissie Normen en Waarden wordt in het bestuur besproken. Indien 
het bestuur een nadere toelichting nodig heeft van de commissie Normen en Waarden wordt 
de commissie daarvoor uitgenodigd; 

• De adviezen van de commissie Normen en Waarden worden in principe één op één door het 
bestuur overgenomen op basis waarvan de betrokkene door het bestuur schriftelijk wordt 
geïnformeerd en daarbij tevens in kennis wordt gesteld van de eventueel opgelegde sanctie.  

• Indien het bestuur in uitzonderlijke situaties neigt af te wijken van het advies van de 
commissie Normen en Waarden geeft het bestuur daarvoor schriftelijke, aan de secretaris 
van de commissie Normen en Waarden te zenden, argumentatie; 

• De commissie Normen en Waarden heeft dan de mogelijkheid om tot een heroverweging te 
komen; 

• Na het nemen van het op het tweede advies gebaseerde definitieve besluit informeert het 
bestuur de betrokkene zoals  hiervoor eerder is beschreven. 
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Bij conflict tussen twee of meer partijen, kan de commissie Normen en Waarden door gebruikmaking 
van mediation trachten een conflict op te lossen. Indien dit leidt tot een voor alle partijen 
bevredigende oplossing kan de commissie Normen en Waarden het bestuur adviseren de casus met 
het resultaat van de mediation af te sluiten. 
 

         
 
De betrokken partijen nemen deel op basis van volledige vrijwilligheid maar wel met gezamenlijk de 
nadrukkelijke wens om het conflict op te lossen. Eenmaal deelgenomen is mediation niet vrijblijvend 
meer.  
Aan het eind van het proces wordt gezamenlijk een vaststellingsovereenkomst bevestigd, waarin de 
afspraken worden opgenomen en betrokkenen verklaren zich hier aan te zullen houden. 

Sancties worden opgelegd als leden niet voldoen aan verplichtingen, zoals die onder andere zijn 
vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijke Reglement en alle andere op grond van bestuurlijke 
bevoegdheden tot stand gekomen besluiten en regelgeving, zoals de Algemene gedragscode en de 
gedrags- en gebruiksregels van B.S.C. ’68.   
Het bestuur is krachtens artikel 6 van de verenigingsstatuten bevoegd om leden straf op te leggen. 
Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen wordt 
aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en strafopleggingen. Het 
bestuur van B.S.C. ’68 bepaalt echter, gebaseerd op het advies van de commissie Normen en 
Waarden, zelf de daadwerkelijke straf.  
 

     
 
Daarvoor heeft het bestuur mede op basis van de regelgeving de volgende mogelijkheden: 

• Een berisping; Een schriftelijke terechtwijzing die altijd wordt vastgelegd;  
• Uitsluiting van deelname aan een of meer wedstrijden; 
• Verbod (schorsing voor een bepaalde tijd ) voor de uitvoering van functies of activiteiten;  
• Taakstraf; Zoals bijvoorbeeld schoonmaakdienst of het fluiten van wedstrijden; 
• Geldboete;  
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• Schorsing; Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting waarbij het bestuur (een 
deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap voor maximaal één jaar kan 
ontzeggen. 

Het bestuur kan lopende een onderzoek en/of in afwachting van een advies van de commissie 
Normen en Waarden ten aanzien van betrokkene een tijdelijke maatregel nemen. 

Tegen de hiervoor genoemde sancties bestaat geen beroepsmogelijkheid. 

Als uiterste strafmogelijkheid kan een lid worden geroyeerd. Een royement wordt uitgesproken 
wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen 
van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie 
nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement 
schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen één maand schriftelijk beroep 
mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep 
is betrokkene geschorst. 

 
Het bestuur van B.S.C. ’68 zal de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodatie 
(clubgebouw en sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen hebben. 
De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de misdraging. 
Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het nemen van maatregelen tegen een zich 
misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van KNVB, politie of 
justitie.  

 

B.S.C. ‘68 verplicht zich bij ernstig wangedrag van niet-leden tot: 

• het vragen om politiebijstand, indien (assistent-)scheidsrechter of een (kader)lid van de 
bezoekende of eigen vereniging daarom verzoekt; 

• volledig meewerken aan politieonderzoek, inclusief het zo nodig doen van aangifte; 
• het vragen om politiebijstand bij dreigende omstandigheden; 
• zich bij het effectueren van opgelegde sancties zo nodig te voorzien van hulp van de 

bevoegde instanties, zoals deurwaarder en/of politie; 
• de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van supporters; 
• alle vormen van fysiek geweld worden,  onder opgave van eventuele getuigen en/of 

camerabeelden), bij de politie aangegeven en tevens – als dit relevant is -bij de 
Tuchtcommissie van de KNVB gemeld.  

 

 
B.S.C. ’68 hanteert de volgende definitie voor ongewenste omgangsvormen: Directe of indirecte 
ongewenste uitlatingen of handelingen betreffende geloof, levensovertuiging, seksuele geaardheid, 
ras, huidskleur en uiterlijk, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, dat door de 
betrokkene als ongewenst en ongewild wordt ervaren. 
De interpretatie van deze definitie is heel persoonlijk. Wat voor de één als grap is bedoeld, kan voor 
een ander ongewenst en/of kwetsend zijn. Alleen de betrokkene bepaalt wat als ongewenst wordt 
ervaren.  In veel situaties volstaat de ander te wijzen het hinderlijke en/of kwetsende en dus 
ongewenste gedrag.  
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Maar stel dat die ander, ondanks erop te zijn gewezen, toch doorgaat. Of de betrokkene durft de 
confrontatie met die ander niet aan. Dan zou het aankaarten van het ervaren ongewenste gedrag bij 
de trainer, teamleider of een bestuurslid een mogelijkheid zijn.   
Een volgende stap zou kunnen zijn om het bespreekbaar te maken met een bestuurslid, zodat het 
bestuur zo mogelijk maatregelen kan nemen om het op te lossen. Een mogelijk nadeel hiervan is, dat 
wellicht het hele bestuur op de hoogte zal zijn en dat is misschien niet de bedoeling. 
De laatste en misschien de meest aanbevelenswaardige stap is om het bespreekbaar te maken bij 
een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon (zie hieronder) kan dienen als onafhankelijk 
klankbord, waarbij klachten ten aanzien van “ongewenste omgangsvormen” kunnen worden 
besproken. Waar nodig kan een vertrouwenspersoon deskundig advies uitbrengen of doorverwijzen 
naar andere externe deskundigen.  
 

 
Het bestuur van B.S.C.'68 heeft een vertrouwenspersoon benoemd. De vertrouwenspersoon verzorgt 
in volstrekte onafhankelijkheid de opvang van degenen (leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers) die 
zich geconfronteerd voelen met hiervoor beschreven ongewenste omgangsvormen. De 
vertrouwenspersoon functioneert in de eerste plaats als klankbord. Daarbij kan zowel emotionele als 
praktische ondersteuning worden geboden. Het is van groot belang dat het verenigingskader/-
vrijwilligers bij meldingen altijd op de mogelijkheid attendeert om de vertrouwenspersoon in te 
schakelen. Ook kan natuurlijk, op verzoek van de melder, door een kaderlid/vrijwilliger zelf de 
vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. 
 
De vertrouwenspersoon: 

• verzorgt de eerste opvang van degenen die om hulp en advies vragen;  
• bekijkt met betrokkenen of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is; 
• informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden; 
• geeft desgevraagd begeleiding als de desbetreffende zaak aan de orde wordt gesteld bij de 

Commissie Normen en Waarden of in het bestuur; 
• verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator; 
• geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag. 
• adviseert en ondersteunt bestuur en commissie Normen en Waarden bij het voorkomen van 

ongewenst gedrag. 
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• De vertrouwenspersoon staat garant voor vertrouwelijkheid en geheimhouding 

(geheimhoudingsplicht);  
• Uitsluitend met toestemming van betrokkene kunnen bestuursleden of derden in kennis 

worden gesteld van besproken zaken; 
• Alleen op verzoek van betrokkene kunnen bestuursleden of derden direct of in een later 

stadium aan het vertrouwensgesprek deelnemen; 
• De vertrouwenspersoon zal geen stappen ondernemen zonder toestemming van 

de betrokkene. Alles zal in overleg met de betrokkene plaatsvinden en deze bepaalt het 
tempo en de werkwijze; 

• De vertrouwenspersoon brengt alleen met toestemming van betrokkene rapport uit bij het 
bestuur. 
   
Het doorbreken van de geheimhoudingsplicht kan alleen met nadrukkelijke (schriftelijke) 
toestemming van de betrokkene. Tenzij een zeer dringende reden aanwezig is. Een dergelijke 
reden wordt dringend als de onderstaande vijf argumenten gezamenlijk van toepassing zijn: 
1. Er is van alles in het werk gesteld om de toestemming van de betrokkene te krijgen; 
2. Door het handhaven van de geheimhouding komt de vertrouwenspersoon in zware 

gewetensnood; 
3. Alleen bij doorbreking van de geheimhouding kan het probleem worden opgelost; 
4. De vrijwel zekere inschatting dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor 

betrokkene(n) of derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren; 
5. De vrijwel zekere inschatting dat het doorbreken van de geheimhouding, ernstige schade 

of het gevaar betrokkene(n) of derden, in belangrijke mate zal worden voorkomen of 
beperkt. 

 

• In eerste instantie heeft de vertrouwenspersoon een klankbordfunctie ofwel biedt diegene 
een luisterend oor;  

• Daarnaast kan de werkwijze bestaan uit advisering, begeleiding en/of bemiddeling. De 
vertrouwenspersoon zal de betrokkene, waar mogelijk, stimuleren om zelf oplossingen te 
bewerkstelligen;  

• De vertrouwenspersoon zal rekening houden met de aard van de melding, het persoonlijke 
belang en welzijn van de betrokkene, de belangen van mogelijke andere betrokkenen en de 
belangen van B.S.C.'68. 

• De vertrouwenspersoon zal geen oordeel geven over de melding;  
• De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. De melding zal niet onderzocht 

worden, maar de vertrouwenspersoon zal de melder uitsluitend ondersteunen bij een 
mogelijke te volgen route. 

 
 

 
De vertrouwenspersoon: 
 

• bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst naar hulpinstanties, registreert  hetgeen met het 
vorenstaande verband kan houden; 

• begeleidt de betrokkene zo nodig in het verdere verloop van een melding (vb. bij eventuele 
aangifte bij politie of in contact komen met hulpverleningsinstanties); 
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• houdt van alle besproken zaken een eenvoudige rapportage bij; 
• adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en 

hoe dit is te voorkomen; 
• draagt zorg voor de geanonimiseerde registratie van de meldingen en brengt jaarlijks van de 

werkzaamheden een verslag uit aan het bestuur. 
 

 
Ook als gedrag niet feitelijk is beschreven in dit Reglement of in de Algemene gedragscode en/of de 
gedrags- en gebruiksregels van B.S.C. ’68 kan het bestuur of de commissie Normen en Waarden 
besluiten een onderzoek is te stellen. 
 
Bijgestaan door de commissie Normen & Waarden, trainers, leiders en overig kader van de 
vereniging is het bestuur van B.S.C. ’68 verantwoordelijk voor de handhaving van de normen en 
waarden in de vereniging.  
 


