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                                ZO ZIJN ONZE MANIEREN! 

          Bij B.S.C. ‘68 houden wij ons vanzelfsprekend en nadrukkelijk aan de 

                          algemene gedragscode 

• Wij tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, onze vrijwilligers, onze medespelers, 
scheidsrechters en tegenstanders.  

• Van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten 
het voetbalspel zal door leden van B.S.C. ’68  geen sprake zijn. 

• Discriminatie, seksuele intimidatie, laster en pesten in welke vorm dan ook, tolereren wij niet.  
• Wij zijn ons bewust van het effect van communiceren, al dan niet via social media, met derden 

over de vereniging en de leden en zullen daar zeer zorgvuldig in zijn.  
• Wij houden ons strikt aan de voor B.S.C. ’68 opgestelde gedragsregels. 
• Wij spreken elkaar aan op het nakomen van de gedragsregels.  
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Toelichting op de Algemene Gedragscode en de gedrags- en 
gebruiksregels van B.S.C.’68 
B.S.C. ’68 is van oorsprong een dorpsvereniging die is gegroeid naar een forse vereniging met behoud 
van dat dorpse karakter. B.S.C. ‘68 wil de hierbij behorende aloude waarden koesteren. Dat betekent 
onder meer dat onze leden elkaar kennen of elkaar snel leren kennen. We voelen ons betrokken bij 
het wel en wee van elkaar. Iedereen steekt op z’n eigen manier de handen uit de mouwen. Zo veel 
mogelijk leden vervullen een rol als vrijwilliger, net als hun partners en de ouders en/of verzorgers. 
Op die manier biedt onze vereniging op een laagdrempelige manier verbinding, geborgenheid en 
gezelligheid. Zoals je elkaar in een grote familie ook kent en helpt. Daarom valt het woord 
‘familiegevoel’ of ‘dorps karakter’ vaak als we proberen de cultuur van de club te beschrijven. En dat 
willen we graag zo houden!  

In dat verband zijn de volgende, ook in de beleidsnotitie “Duurzaam presteren” 2021 – 2024 
geschreven, kernwaarden van wezenlijk belang: 
 
1. Verbinden en Samen (betrokken, sociaal, vertrouwd, vriendschappelijk)  
Betrokken zijn betekent dat je voetbalt bij de club, maar dat je meer doet als het even kan. 
Oudere jeugd helpt jongere jeugd, senioren assisteren de jeugd, ouders/verzorgers 
leiden, fluiten een wedstrijd, staan achter de bar of hebben een kaderfunctie. (Nieuwe) leden en hun 
familie vragen we om een vrijwilligersfunctie te bekleden, huidige vrijwilligers ‘scouten’ actief op 
enthousiaste en kundige nieuwe vrijwilligers. 
 
2. Sportief, respectvol en veilig (normen en waarden) 
Wij accepteren geen enkele vorm van discriminatie, wan- of pestgedrag of roddel en 
achterklap. Wij dragen fair play uit en handelen daarnaar. We houden onze emoties in toom. 
Wangedrag wordt niet getolereerd. We respecteren elkaar. Wij zijn allemaal ambassadeurs van de 
club, we voelen ons veilig op de club en we zijn voorbereid bij calamiteiten. 
 
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 onze kernwaarden te borgen en concreet te maken is een algemene gedragscode opgesteld, 
die aan alle andere gedrags- en gebruiksregels vooraf gaat. Vandaar dat we deze gedragscode 
hiervoor als eerste hebben weergegeven. Het geheel aan regels vormt een integraal onderdeel van 
de regelgeving binnen B.S.C.’68 zoals ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en de beide 
bijlagen ‘Alcohol in Sportkantines” en “Reglement Normen en Waarden”.  
De grondgedachte is de bewuste keuze van de leden voor het lidmaatschap van onze vereniging en 
dus ook voor onze kernwaarden. Dat leidt als vanzelfsprekend ook tot naleving en het elkaar 
attenderen op deze code en regels. Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en 
anderen die bij de activiteiten van onze vereniging betrokken zijn worden dan ook geacht zich aan 
deze algemene gedragscode te houden. Zij worden ook aangesproken wanneer sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag van personen die op enigerlei wijze met hen verbonden zijn (vrienden, 
verwanten). Ouders en verzorgers van jeugdleden worden gevraagd de inhoud en de strekking van 
de gedragscode en -regels te delen met hun kind(eren) en hen mede te begeleiden in de naleving 
ervan.  
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Een aantal van de gedrags- en gebruiksregels in deze categorie is ook terug te vinden in verschillende 
andere rubrieken binnen dit reglement. Maar het leek voor de overzichtelijkheid goed die ook in de 
desbetreffende rubrieken onder te brengen. En natuurlijk is in de eerste plaats altijd onze algemene 
gedragscode van toepassing. Hieruit herhalen wij vooral: Wij tonen in woord en gedrag respect voor 
andere leden, onze vrijwilligers, onze medespelers, scheidsrechters en tegenstanders; 

En ja, het is niet anders, regels, afspraken en voorschriften zijn er om je aan te houden, maar ook om 
er aan gehouden te worden als het onverhoopt toch misgaat. Daarom spreken wel elkaar daar ook 
op aan. In de statuten van de vereniging staat in juridische stijl het volgende: “In het algemeen zal 
strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, 
reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de 
vereniging worden geschaad”. Deze algemene gedragscode en gebruiksregels betreffen zo’n 
reglement als in het cursief weergegeven artikel wordt bedoeld. En dat geldt dus ook voor de 
daaraan gekoppelde sancties, die zo nodig naar omstandigheden en leeftijd zullen worden toegepast.  

Bij overtredingen zal - afhankelijk van de ernst van de overtreding - de (elftal)leiding, de trainer, dan 
wel het bestuur passende maatregelen nemen. Dat gebeurt niet zo maar, want elke (straf)maatregel 
zoals bijvoorbeeld een berisping, een speelverbod, een opvoedkundige maatregel of het naar huis 
sturen door de elftalleiding, wordt door die leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. 
In ernstige gevallen wordt het bestuur van B.S.C. ’68 ingelicht. Het bestuur zal deze overtreding dan, 
overeenkomstig bijlage 2 van het Huishoudelijk Reglement (Reglement Normen en Waarden), aan de 
Commissie Normen & Waarden (CN&W) van onze vereniging voorleggen. Op basis van een 
onderzoek naar de voorgelegde overtreding adviseert deze Commissie daarna schriftelijk het bestuur 
van B.S.C. ’68 over een mogelijk te nemen maatregel of het opleggen van een sanctie. Het bestuur 
neemt op basis van dat advies een beslissing. Bij schade wordt de veroorzaker altijd aansprakelijk 
gesteld en bij het vermoeden of de constatering van een misdrijf, zoals bijvoorbeeld opzettelijk 
drugsbezit, wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. 

Overtredingen van de spelregels van het voetbalspel kunnen leiden tot straffen en boetes, die 
worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB meestal 
een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten van de boete worden door de vereniging aan 
de desbetreffende speler doorbelast. Indien het krijgen van een rode kaart betrekking heeft op 
gedrag dat in strijd is met onze algemene gedragscode, dan wordt hierover altijd de CN&W 
ingelicht. Deze commissie kan dan desgewenst een procedure starten, zoals hiervoor is beschreven. 

Ieder (nieuw) lid of ouder(s)/verzorger(s) van het lid ontvangt een exemplaar van deze gedragscode 
en -regels, die ook op de website van B.S.C.’68 (www.BSC’68.nl) wordt gepubliceerd. 
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Uitwerking van de Algemene Gedragscode en de gedrags- en 
gebruiksregels van B.S.C.’68 in 7 punten 

1.   Gedrags- en gebruiksregels voor het sportpark:  

Het sportpark  is van ons allemaal. Bijna dagelijks wordt het sportpark door vrijwilligers 
schoongehouden en onderhouden. Daarom zijn we er zuinig op en zorgen we dat het netjes blijft. 
Dus: 

• We laten geen rommel achter. Niet op het veld en niet in de kleedkamers. Afval gooien we 
gewoon in de afvalbakken; 

• Op ons sportpark (en dus ook in de kantine) roken we niet; 
• Glas- en aardewerk gebruiken we uitsluitend in de kantine en dus niet op het sportpark en in 

de kleedkamers; 
• Als we geen trainer of elftalbegeleider zijn blijven we achter de hekken/reclameborden naar de 

wedstrijden kijken; 
• We komen niet op onze voetbalschoenen in de kantine; 
• Tijdens de wedstrijden drinken we alleen alcohol in de kantine en op de terrassen; 
• Fietsen en brommers zetten we in de fietsenstalling en nergens anders op het sportpark; auto’s 

worden door ons vanzelfsprekend op het parkeerterrein geparkeerd; 
• We mogen onze hond meenemen. Maar dan moet die wel aangelijnd zijn en dan zorgen we  

ervoor dat uitwerpselen direct worden opgeruimd;  
• Wij komen niet in de ruimtes, waar alleen de leden door hun functie wat te zoeken hebben; 
• Logisch dat we niet door de beplanting lopen. We komen daar alleen uit noodzaak voorzichtig 

in, bijvoorbeeld om een bal op te halen;  
• In verband met hulpdiensten waken we er voor dat we de ingang en de paden niet blokkeren.  

 

2.  Gedrags- en gebruiksregels voor de kleedkamers: 

• De aanwijzingen die over het gebruik in de kleedkamers hangen volgen we stipt op; 
• Wij zorgen ervoor dat de door ons gebruikte kleedkamer netjes wordt achtergelaten;  
• In de kleedkamers wordt door ons natuurlijk niet gerookt en we drinken er geen alcohol; 
• Bemodderde schoenen maken we buiten met de daarvoor geplaatste borstels schoon en  

losgeklopt vuil spoelen we niet in de wasruimte af (verstopping!);  
• Natuurlijk gooien we niet met een bal of voetballen we niet in de kleedkamers; 
• Met ons team houden wij ons aan de door het wedstrijdsecretariaat/Commissiedienst 

aangegeven indeling van de kleedkamers; 
• Na afloop blijven wij niet te lang hangen in de kleedkamers om er voor te zorgen dat het 

volgende team voldoende tijd heeft voor het omkleden; 
• Als ter afsluiting een sleutel van een kleedkamer wordt uitgegeven, dan brengen we die 

direct na het gebruik van de kleedkamer terug. 
 

3.  Gedrags- en gebruiksregels voor de kantine: 

• Natuurlijk houden wij ons, net als iedereen die van de kantine gebruik maakt, aan het 
specifiek voor het gebruik van alcohol in de kantine opgestelde reglement ‘Alcohol in 
Sportkantines’ (bijlage 1 van het Huishoudelijk Reglement);  

• Op ons sportpark (en dus ook in de kantine) roken wij niet; 
• Zoals ook bij de gebruiksregels van het sportpark is geschreven: We komen niet op 

voetbalschoenen in de kantine; 
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• Voetbaltassen en andere voetbalattributen zetten we buiten in het tassenrek en nemen we 
dus niet mee naar de kantine;  

• De tafel waaraan we hebben gezeten laten we netjes achter. Afval gooien we in de daarvoor 
bestemde bakken;   

• Kantinemeubilair houden we in de kantine en nemen we dus niet mee naar terras of tribune.  
• We zítten op de stoelen en aan de tafels, want die zijn niet bedoeld om op te staan; 
• Voor wat betreft ons gedrag in de kantine en ook bij het verlaten van de kantine zijn wij ons 

ten volle bewust van de eventuele gevolgen van het gebruik van alcoholische drank. We zijn 
hier zelf verantwoordelijk voor.  

4.  Gedragsregels voor de spelers: 

Met ons gedrag in en rond de wedstrijden worden de cultuur en de normen en waarden van onze 
vereniging naar buiten toe getoond. We zijn dus allemaal een visitekaartje van B.S.C. ’68!  

• Alle afspraken die we met elkaar maken komen we vanzelfsprekend na, want: Afspraak is 
afspraak!; 

• Het is logisch dat we er voor trainingen en wedstrijden altijd op (de afgesproken) tijd zijn; 
• Natuurlijk doen we graag mee met de trainingen en de wedstrijden en melden we ons bijtijds 

af als het een keer echt niet gaat lukken; 
• Het vernielen van spullen is voor ons natuurlijk geen optie en wij zijn zuinig op de materialen 

van de vereniging(en);  
• Desgevraagd helpen we mee met het verzamelen van materialen na de training; 
• Natuurlijk spelen we de wedstrijden altijd in het voorgeschreven clubtenue en we weten dat 

gesponsorde tenues altijd eigendom van de desbetreffende sponsor blijft; 
• Scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders schudden wij voor en na de wedstrijd altijd 

de hand; 
• Ook al zijn we het er soms niet (helemaal) mee eens, toch worden de beslissingen van de 

scheidsrechter en de grensrechters door ons geaccepteerd; 
• We weten dat we er op aangesproken worden als we een rode of gele kaart hebben 

gekregen en dat de eventueel daaraan verbonden boete door ons zelf moeten worden 
betaald;  

• Wij zorgen er met elkaar voor (ook ongevraagd) dat de door ons team gebruikte kleedkamer 
netjes wordt achtergelaten; 

• Waardevolle spullen laten we niet achter in de kleedkamer, maar geven deze in bewaring 
aan de trainer of teambegeleider; 

• In de kleedkamers roken we niet en we gebruiken er ook geen alcohol; 
• Als we merken dat er iets in de kleedkamer kapot is (gegaan) dan melden wij dat; 
• Bemodderde schoenen maken we buiten met de daarvoor geplaatste borstels schoon en  

losgeklopt vuil spoelen we niet in de wasruimte af (verstopping!);  
• Zoals ook bij de gebruiksregels van het sportpark is geschreven: We komen niet op 

voetbalschoenen in de kantine;. 
• Voetbaltassen en andere voetbalattributen zetten we buiten in het tassenrek en nemen we 

dus niet mee naar de kantine; 
• Wij zijn ons er van bewust dat niet meer aan wedstrijden en trainingen kan worden 

deelgenomen als de contributie op de door het bestuur gestelde uiterste datum nog niet 
(volledig) is voldaan; 

• We verrichten naar vermogen vrijwilligerswerk en we doen zoveel mogelijk mee aan 
activiteiten en evenementen binnen onze vereniging. 
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5.  Gedragsregels en instructies voor trainers en leiders: 

Het hoeft betoog dat trainers en teamleiders een enorme voorbeeldfunctie hebben. Daar gaan zij 
natuurlijk heel bewust en zorgvuldig mee om. Ook voor hen geldt natuurlijk in de eerste plaats onze 
algemene gedragscode. Onze trainers en teamleiders zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent 
het Gedrag (VOG).  

• Tijdens het uitvoeren van onze functie gebruiken wij vanzelfsprekend geen alcohol; 
• Net zoals wij dat van onze spelers vragen zijn wij natuurlijk altijd op ( de afgesproken) tijd 

aanwezig voor de wedstrijden en de trainingen; 
• In samenspraak en afstemming regelen wij met de ouders/verzorgers het vervoer naar de 

uitwedstrijden; 
• Wij houden zowel bij uit- als thuiswedstrijden toezicht in de kleedkamer totdat alle spelers 

gereed zijn. Daarbij zorgen wij er voor dat wij als trainer en teamleider altijd samen in 
kleedkamer bij de jeugd zijn en nooit alleen; 

• Bij uit- en thuiswedstrijden wijzen wij spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers 
en controleren wij dat. Bij thuiswedstrijden doen we dat ook voor de kleedkamer die door de 
tegenstander is gebruikt;  

• Als we voor de te gebruiken kleedkamer een sleutel hebben gekregen voor het afsluiten van 
deze kleedkamer dan leveren wij deze sleutel zo spoedig mogelijk na gebruik weer op de 
gewenste plaats in; 

• Waardevolle spullen van de spelers verzamelen we en we zorgen ervoor dat deze op een 
veilige plek worden bewaard; 

• Zowel bij uit- en thuiswedstrijden melden we onze aanwezigheid op de juiste plek van de 
desbetreffende vereniging; 

• Het invullen en verder afhandelen van het (digitale)wedstrijdformulier is onze zorg; 
• Bij de thuiswedstrijden zorgen wij voor een vriendelijke ontvangst van de leiding/spelers van 

de tegenpartij en de scheidsrechter; 
• De door de vereniging te wassen (sponsor)kleding bezorgen wij bij de wasserij van de 

vereniging; 
• Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor het verstrekte wedstrijd- en 

trainingsmateriaal, zoals kleding en ballen; 
• Alleen wij zullen gebruik maken van de ons meegegeven code voor het openen en sluiten 

van de materiaallockers;  
• Het beschikbaar gestelde materiaal bergen wij na gebruik op in de aangewezen locker die we 

deugdelijk afsluiten; 
• Na de laatste training/wedstrijd ruimen wij altijd de verplaatsbare goals op en zorgen ervoor 

dat de velden, in verband met het onderhoud, vrij zijn van materialen (ook de 
cornervlaggen!); 

• Conflicten en/of (individuele) problemen in het team bespreken we met de juiste mensen op 
het juiste tijdstip en op de juiste plaats. We voorkomen dat informatie op een ongewenste 
plaats komt en/of een eigen (ongewenst) leven gaat leiden; 

• We waken er voor dat we niet meer dan strikt noodzakelijk in het privéleven van een teamlid 
komen en schakelen waar nodig/gewenst de vertrouwenspersoon van de vereniging in; 

• Naar eigen inschatting melden wij te veroordelen (wan)gedrag of andere problematiek aan 
het bestuur, dan wel direct bij de secretaris van Commissie Normen en Waarden en indien 
van toepassing ook aan de ouders; 

• Vanzelfsprekend nemen wij deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die 
binnen de club worden georganiseerd en waarbij aanwezigheid gewenst is. 
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6.  Wat wij verwachten van ouders/verzorgers van jeugdleden 

Het hoeft natuurlijk geen betoog: Ouders/verzorger(s) hebben een voorbeeldfunctie bij uitstek. En 
ook zij houden zich dus als vanzelfsprekend aan onze algemene gedragscode. Ook realiseren zij 
zich dat zij te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun kind(eren) voor, tijdens en na 
alle activiteiten die georganiseerd worden door BSC’68 en/of de KNVB.  

Maar naast onze zo belangrijke algemene gedragscode is er nog een belangrijk item. En dat is het 
volgende: Het lukt ieder seizoen weer om voor de jeugd trainers, teamleiders en scheidsrechters te 
krijgen. Erken de waarde en het belang van deze vrijwilligers. Zij geven hun tijd en kennis om het 
sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken. En zij bepalen de gang van zaken rond een 
team. Ga langs de “lijn” niet inhoudelijk coachen, daar is nou die teamleider/trainer voor! Dat bent u 
niet, dus u bemoeit zich niet met de tactiek of de techniek. Ook blijft u tijdens de wedstrijden en de 
trainingen buiten het speelveld. 

Val een beslissing van een van hen in het openbaar nooit af en trek nooit de integriteit van dergelijke 
vrijwilligers in twijfel. Hebt u (opbouwende) kritiek, vragen, op- en/of aanmerkingen op de 
(bege)leiding of op de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet 
uit, neem dan contact op met één van de kaderleden, de voorzitter van de jeugd- of 
seniorencommissie of het bestuur.  

• Stimuleer uw kinderen tot meedoen; 
• Toon betrokkenheid bij uw kind door een goede (team)supporter te zijn; 
• Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie); 
• Leer uw kind dat verliezen erbij hoort en dat sportief verliezen net zo belangrijk is als 

sportief winnen;  
• Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft 

gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;  
• Besef dat kinderen sporten voor hun plezier;  
• Vertel uw kinderen de clubregels. 

 Verder verwachten wij van de ouders/verzorgers, dat 

• zij er voor zorgen dat hun kind(eren) op tijd aanwezig is/zijn voor trainingen en wedstrijden; 
• zij controleren of (bij de jongere jeugd) alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten, zoals 

kleding, schoenen, douchespullen; 
• zij in samenspraak en afstemming met de trainer/teambegeleider een steentje bijdragen aan 

het vervoer van het team naar een uitwedstrijd; 
• zij ervoor zorgen dat op tijd wordt afgemeld als niet een aan training of wedstrijd kan 

worden meegedaan; 
• zij per toerbeurt assisteren als assistent-scheidsrechter om te “vlaggen”; 
• zij  beschikbaar zijn om vrijwilligerstaken te verrichten; 
• zij er zorg voor dragen dat de contributie (incl. eventueel wasgeld) wordt voldaan vóór 

de uiterlijk door het bestuur aangegeven uiterste datum. Zich daarbij realiserend dat niet 
meer aan wedstrijden en trainingen kan worden deelgenomen als de contributie op de 
gestelde uiterste datum nog niet (volledig) is voldaan. 
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8.  Protocol beeldopnamen 

Met nare incidenten in de ons omringende omgeving als aanleiding hebben we bij B.S.C.’68 
regelgeving opgesteld voor het maken, gebruiken en plaatsen van foto’s en video’s  van onze leden, 
begeleiders en andere betrokkenen. Deze regelgeving geldt natuurlijk met name voor onze website, 
de BRAM-nieuwsbrief en Social sites zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en WhatsApp-groepen van 
teams. Deze regelgeving dient vanzelfsprekend als leidraad voor het kader en de leden van B.S.C.’68. 
Vooraf geldt, dat: 

• tijdens alle verenigingsactiviteiten die door de vereniging binnen het kader van de 
verenigingsdoelstelling op en binnen de eigen accommodatie worden georganiseerd, foto’s 
en video-opnames mogen worden gemaakt door leden en ouders/verzorgers van leden of 
andere betrokkenen; 

• bij B.S.C.’68 het aan niemand is toegestaan om foto’s en/of video’s te maken in de 
kleedkamers en/of doucheruimtes. 

Website, BRAM-nieuwsbrief en Social sites: 

• Op de website, in de BRAM-nieuwsbrief en op Social sites geven we uitsluitend informatie 
die past binnen de doelstelling van onze vereniging. Die informatie is bestemd voor leden, 
ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden; 

• Als beeldopnamen bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website 
vragen  we daarvoor vooraf geen toestemming aan betrokkenen. Ook worden zij hierover  
van tevoren niet ingelicht; 

• Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van 
beeldopnamen van henzelf dan wel van hun kind(eren), kunnen dit schriftelijk/per mail 
kenbaar te maken bij het bestuur. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen; 

• Vanzelfsprekend worden er geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op onze website 
als de ouders/verzorgers daartegen vooraf bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur komen er 
minimaal twee à drie kinderen op een foto; 

• Als ouders/verzorgers (achteraf) problemen hebben met een beeldopname of beeldopnames 
dan kan in overleg worden besloten de desbetreffende foto’s/video’s te verwijderen;  

• Het bestuur is natuurlijk eindverantwoordelijk voor de eigen B.S.C.’68 website en de eigen 
Facebook-pagina; 

• Op onze beeldopnamen zijn de betrokkenen vanzelfsprekend altijd volledig gekleed; 
• Binnen veel teams wordt gebruikt gemaakt van WhatsApp-groepen. Dus ook hierbij geldt: 

minimaal twee à drie kinderen op een foto en netjes gekleed. En als ouders niet willen dat 
hun kind op de foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden; 

• Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in 
algemene zin, kunnen dit bezwaar direct kenbaar maken bij het bestuur; 

• Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat 
om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. 
Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire 
maatregelen nemen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. 
Betrokken ouders worden direct geïnformeerd. 
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7.  De leden mogen van het bestuur en de kaderleden verwachten dat, 

• iedereen in zijn/haar waarde wordt gelaten; 
• klachten altijd serieus worden genomen en er oplossingsgericht wordt gehandeld; 
• er voldoende en betrouwbare informatie wordt gegeven; 
• er maatregelen worden genomen bij ongewenst gedrag en dat goed gedrag wordt 

gewaardeerd; 
• er sprake is van veiligheid en geborgenheid binnen de vereniging; 
• er belangstelling wordt getoond; 
• er sprake is van voorbeeldgedrag. 

 


