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1. Doelstelling 
 
BSC’68 heeft normen en waarden hoog in het vaandel staan. Het vastgelegde doel binnen de 
vereniging is het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport. Wij willen dit doel graag bereiken 
op een manier die door ieder lid als prettig en normaal wordt ervaren. De basis is een vorm van 
omgang met elkaar die zich kenmerkt door prestatie, maar ook door tolerantie, ethiek, wederzijdse 
waardering. 
 
 “Elkaar in de waarden laten” en elkaar “laten groeien” zijn kernbegrippen. Wij zijn een 
vereniging om trots op te zijn. Wij dragen dit beeld binnen de vereniging naar elkaar uit, maar ook 
naar buiten, bij uitwedstrijden en andere voetbalgerelateerde evenementen. 
 
Elk lid en bezoeker voelt zich bij ons thuis. Elk lid behoort op een correcte manier behandeld te 
worden, zoals wij allen behandeld willen worden. 
 
Het bestuursbeleid 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. 
 
Het bestuur, het kader en de andere vrijwilligers moeten het voorbeeld zijn voor het gedrag van de 
overige leden en de in de vereniging opgroeiende jeugd. 
De huisregels zullen dan ook juist door deze mensen worden gerespecteerd en uitgedragen. 
 
 
 
2. Noodzaak huisregels 
 
Onze vereniging is een samenleving in het klein. Daar hoort bij dat bepaalde regels nageleefd 
dienen te worden om het samenleven zo plezierig mogelijk te maken. 
 
In de loop der jaren zijn verschillende gewoonten ontstaan, gewoon "omdat het zo ging", of er 
werden afspraken niet nagekomen, omdat anderen dit ook niet doen. Dat betekent dat er nu regels 
en afspraken niet altijd worden nagekomen, of een andere wijze worden geïnterpreteerd, waarbij 
men doet wat hij/zij goed vindt en dat is niet de bedoeling. 
Om die reden is het noodzakelijk om een reglement “Normen & Waarden BSC’68” op te stellen, dat 
door de ALV wordt vastgesteld. 
 
Het naleven van en het elkaar aanspreken op onze normen en waarden is een zaak van een ieder 
die bij BSC’68 is betrokken. De huisregels dienen door iedereen (leden en ouders van minderjarige 
leden) te worden gerespecteerd en nageleefd. 
 
 
 
3. Handhaving reglement 
 
Het Bestuur is primair verantwoordelijk voor de handhaving van de in dit reglement omschreven 
normen en waarden. Zij wordt hierbij bijgestaan door trainers, leiders en het overige kader van de 
vereniging, alsmede de commissie Normen & Waarden, hierna te noemen CN&W. 
 
 
 
4. De gedragsregels 
 
De gedragsregels gelden bij iedere activiteit die door of voor de vereniging wordt georganiseerd of 
waaraan onze vereniging deelneemt. 
 
4.1. Vrijwilligerswerk 
Veel werkzaamheden bij onze vereniging worden verricht door vrijwilligers, die zich gevraagd of 
ongevraagd hebben opgegeven. De vereniging verwacht van ieder lid en ouder/verzorger van 
minderjarige leden de bereidheid om enige verenigingstaken te verrichten. 



	  	  

3	  
	  

 
 
4.2. Het gedrag op en rond het voetbalveld. 
1)  De nadruk van de normen en waarden voor het gedrag ligt op sportiviteit en positieve 

support. 
2) Onbehoorlijk gedrag in woord en gebaar wordt niet getolereerd. 
3)  Trainers en leiders treden op tegen onbehoorlijk taalgebruik van spelers, zij wijzen spelers 

erop en zetten ze dan aan tot verandering. Indien dit nodig wordt geacht bespreekt de 
trainer/leider dit met de commissie N & W die het bestuur kan adviseren over een op te 
leggen disciplinaire straf. 

4)  Iedereen langs de lijn kan door het bestuur, trainers, leiders en overig kader aangesproken 
worden op onbehoorlijk taalgebruik. 

5)  Bij een meningsverschil wordt geprobeerd dit op een redelijke manier uit te praten. Dit 
gebeurt niet in aanwezigheid van andere personen en op een daarvoor geschikte plek. 

6)  Benader een ander altijd op dezelfde manier zoals jij zelf benaderd wenst te worden. 
7)  Bij het staken van een wedstrijd dienen aanvoerders, trainers en of leiders zo spoedig 

mogelijk contact op te nemen met de voorzitter van de jeugd- of seniorencommissie . 
 
4.3. Seksuele intimidatie 
1)  Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: seksueel getint gedrag dat als ongewenst wordt 

ervaren. Het kan gaan om non-verbaal, verbaal en fysiek gedrag. 
2)  Bij seksueel misbruik wordt altijd direct de politie ingeschakeld. 
2)  Bij signalering van andere vormen van seksuele intimidatie wordt zonodig de politie 

ingeschakeld. 
 
4.4 Pesten 
Pesten wordt nooit getolereerd! Bij signalering zullen maatregelen worden genomen om het pesten 
te stoppen en herhaling te voorkomen. 
 
4.5. Gedrag op het sportcomplex 
Elke bezoeker van ons sportcomplex, dus ook onze leden, dient zich zodanig te gedragen, dat bij 
het verlaten van het complex het sportcomplex in goede en nette staat achterblijft: 
1)  Afval wordt in de afvalbakken gedeponeerd. 
2)  Het is uitsluitend toegestaan een hond mee te nemen op het sportcomplex, indien deze is 

aangelijnd. Uitwerpselen dienen direct (door de eigenaar van de hond) te worden 
opgeruimd. 

3)  Voertuigen dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd of 
geplaatst te worden. 

4)  De toeschouwers van wedstrijden dienen achter de leunhekken te blijven. 
5)  Alleen in geval van noodzaak mogen de groenvoorzieningen op het sportpark worden 

betreden. 
6)  De niet openbare ruimtes op het sportcomplex worden alleen benut door diegenen, die daar 

voor de sportbeoefening of functioneel van gebruik mogen maken. 
7)  De ouders/verzorgers zijn zelf te allen tijde verantwoordelijk voor hun minderjarige 

kinderen. 
8)  Ieder lid en ouder/verzorger van minderjarige leden dient een bezoeker op zijn/haar 

gedrag aan te spreken, indien er sprake is van overtreden van regels. 
9)  Ernstige overtredingen dienen te worden aangemeld bij het bestuur of de CN&W. 
10)  Het bestuur is bevoegd om bij ernstige overtredingen de veroorzaker direct de toegang tot 

het sportcomplex te ontzeggen. 
11)  BSC’68 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en verwondingen veroorzaakt door 

leden en bezoekers. 
 
4.6. Materiaalgebruik 
1)  Aan de leider en trainer van ieder team wordt aan het begin van het seizoen het 

trainingsmateriaal uitgereikt en wordt per team één locker, waar dit materiaal kan worden 
opgeborgen,  toegewezen. Beiden tekenen voor het aan hen uitgereikte materiaal en zijn 
hier ook verantwoordelijk voor. 

2)  Het materiaal wordt alleen vervangen op kosten van de vereniging als dit niet te wijten is 
aan onbehoorlijk beheer. 

3)  Het trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen in de daarvoor bestemde 
lockers of plaats. 

4) Het materiaalhok onder de tribune is uitsluitend toegankelijk voor trainers/leiders, dus niet 
voor spelers. 
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5)  De verplaatsbare doelen dienen na afloop van de wedstrijden en trainingen teruggezet te 
worden op de daarvoor bestemde plaatsen. 

6)  De ballen die over het hek worden geschoten, dienen direct te worden opgehaald. 
7)  Door de spelers van de teams, die op de wedstrijddag de laatste wedstrijd op een veld 

spelen, worden de cornervlaggen van het veld gehaald en teruggebracht naar het 
clubgebouw. 

8)  Alleen voor de wedstrijden en trainingen mogen de velden worden betreden. 
 
4.7. De kleedkamers 
1)  Douchen na de wedstrijd en training is voor onze leden verplicht, tenzij anders 

overeengekomen met trainers of leiders. 
2)  Het schoonmaken van schoenen in de kleedkamers is verboden. Hiervoor dienen de 

borstels gebruikt te worden die buiten de kleedruimtes staan opgesteld. 
3)  Ieder verenigingslid draagt zorg voor een ordelijk achterlaten van zijn of haar gebruikte 

kleedkamer. De trainers en leiders dienen toe te zien op het toepassen van deze regels, en 
dragen hiervoor dus medeverantwoordelijkheid. 

4)  Het is verboden met een bal te gooien of te voetballen in de kleedkamers. 
5)  De aanwijzingen die in de kleedkamers hangen met betrekking tot het gebruik van de 

kleedkamers moeten stipt worden nageleefd. 
6)  Het is verboden In de kleedkamers te roken en/of alcohol te nuttigen. 
7)  Elk team en iedere speler behoort zich te houden aan de door het wedstrijdsecretariaat 

gemaakte indeling van de kleedkamers. 
8)  Trainers en leiders zijn verplicht de kleedkamers tijdens de training- en wedstrijddagen op 

slot te doen. In de kleedkamers dient respect getoond te worden voor andermans 
eigendommen. 

9)  Het gebruik van de toiletten in de kleedkamers is uitsluitend bestemd voor de spelers en de 
begeleiding van de teams, die de desbetreffende kleedkamer toegewezen hebben 
gekregen. 

10)  De kleedkamers dienen tijdig te worden verlaten, zodat het volgende team de gelegenheid 
krijgt zich voor de wedstrijd naar behoren en tijdig om te kleden. 

 
4.8. Sportkleding van de vereniging 
1)  Ieder lid is in het bezit van een officieel tenue van BSC’68, ook als het team waar een lid in 

voetbalt gebruik mag maken van door een sponsor ter beschikking gesteld tenue. 
2)  Alle elftallen zijn verplicht te spelen in het tenue van BSC’68. 
3)  Tenues beschikbaar gesteld door een sponsor zijn en blijven eigendom van de sponsor. 

Ieder lid is verplicht om zuinig met deze kleding om te gaan. 
4) Ten behoeve van het wassen van de kleding zal jaarlijks per lid een door het bestuur vast 

te stellen bedrag (bijdrage) in rekening worden gebracht. 
 
4.9. Toetreding nieuwe leden 
1)  Nieuwe leden zijn in principe van harte welkom, maar kunnen door het bestuur ook worden 

geweigerd onder opgave van redenen. 
2)  Voor het lidmaatschap kunnen referenties worden ingewonnen bij de vereniging waar het 

lid het laatst speelde. 
3)  Het reglement Normen en Waarden wordt door het nieuwe lid of wanneer het lid 

minderjarig is, door de ouders/verzorgers ondertekend voor definitieve inschrijving 
plaatsvindt. 

4)  Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij zich aan de verenigingsregels houdt en de N&W 
reglementen onderschrijft en naleeft. Dit geldt eveneens voor leden die een 
verenigingstaak gaan vervullen en die niet actief aan de voetbalsport deelnemen. 

5) Het inschrijvingsformulier dient altijd vergezeld te gaan van een geldig legitimatiewijs. 
6)  Zodra het lidmaatschap een feit is ontvangt het nieuwe lid de Statuten, Huishoudelijk 

Reglement en het Reglement Normen en Waarden. Elk lid wordt geacht op de hoogte te 
zijn van de inhoud van deze documenten en hier ook naar te handelen. 
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4.10. Het gedrag in de kantine 
1)  Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden. Voetbaltassen en 

andere voetbalattributen behoren buiten in het tassenrek te worden gedeponeerd. 
2)  Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de tafel waaraan men heeft gezeten netjes 

achter laat. 
3)  Het is verboden op tafels en stoelen te staan. 
4)  Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen buiten het clubgebouw. 
5)  Het is alleen toegestaan alcohol te nuttigen in het clubgebouw of op het terras. 
6)  Kantinemeubilair dient altijd in de kantine te blijven. 
 
4.11 Rookafspraken 
1)  Er mag in het clubgebouw en de dug-outs niet gerookt worden. 
 
4.12 Alcoholafspraken 
1)  Er wordt aan personen onder de 16 jaar geen alcohol verstrekt. Evenzeer is het niet 

toegestaan dat anderen alcohol verstrekken aan personen, die de leeftijd van 16 jaar nog 
niet hebben bereikt. 

2)  Er wordt vóór 12.00 uur geen alcohol geschonken. 
3)  Alcoholgebruik in de kleedkamers is niet toegestaan. 
4)  Er wordt geen alcohol genuttigd door leiders, trainers, begeleiders en alle andere 

kaderleden voor of tijdens de uitoefening van hun functie. 
5)  Er wordt geen alcohol genuttigd door personen die fungeren als chauffeur bij vervoer 

van spelers. 
 
4.13 Drugsgebruik 
Drugsgebruik is niet toegestaan. Ook het in het bezit hebben, verkopen, het stimuleren 
van het gebruik van softdrugs of harddrugs is verboden. 
Bij overtreding van deze regel zal de politie op de hoogte worden gesteld. 
 
4.14. Vergaderingen en vergaderruimtes 
1)  Vergaderingen dienen te worden gehouden in de daarvoor bestemde vergaderruimtes. 
2)  Het reserveren van deze vergaderruimtes dient centraal plaats te vinden. Een 

afspraak over een reservering van een vergaderruimte is altijd bindend voor iedereen. 
Afspraken worden vastgelegd in een agenda waarvoor het barpersoneel kan worden 
benaderd. De secretaris is het verantwoordelijk bestuurslid. 

3)  Na vergaderingen is men verplicht de vergaderruimte netjes achter te laten. 
 
4.15. Diefstal en vernielingen 
 
Diefstal 
1)  Bij diefstal van goederen van de vereniging en of derden zal altijd aangifte bij de 

politie worden gedaan, hetzij door de vereniging hetzij door de benadeelde zelf. 
2)  De CN&W heeft structureel overleg met de politie en neemt de aanbevelingen en 

maatregelen van de politie ter harte. 
3)  De CN&W adviseert het bestuur met betrekking tot te nemen maatregelen. 
4)  Bij een heterdaad situatie zal de verdachte op voorhand door de vereniging worden 

geschorst. 
5)  Totdat het bestuur hierover een uitspraak heeft gedaan, zal aan desbetreffende 

perso(o)n(en) de toegang tot het clubgebouw direct worden ontzegd. 
 
Vernielingen 
1)  Bij opzettelijke vernieling en beschadiging van eigendommen van de vereniging en/of 

van derden, zal de CN&W rapportage uitbrengen aan het bestuur, en passende 
maatregelen adviseren. De schade zal te allen tijde worden verhaald op de 
desbetreffende perso(o)n(en). 

3)  Bij minderjarigen zullen de ouders/verzorgers altijd aansprakelijk worden gesteld. 
4)  Bij schade en/of vernieling door gastspelers zal de desbetreffende vereniging hiervan 

schriftelijk en telefonisch op de hoogte worden gebracht. De schade van deze 
vernielingen zal op deze vereniging worden verhaald. 
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4.16. Het betalen van contributie 
1)  Indien na een schriftelijke en mondelinge aanmaning de verschuldigde contributie 

en/of boete niet is/zijn voldaan, wordt het lid per direct voor onbepaalde tijd geschorst. 
De schorsing wordt opgeheven nadat aan de contributieverplichtingen is voldaan. 

2)  Bij structurele wanbetaling of weigering de contributie te voldoen kan het bestuur het 
lid royeren. 

 
4.17. Verklaring omtrent gedrag (V.O.G.) 
Al het kader van de vereniging die omgaan met jeugdleden van B.S.C.'68 moeten verplicht een 
verklaring omtrent gedrag (V.O.G.) overleggen. Onder kader wordt verstaan alle jeugdtrainers, 
jeugdleiders, leden van de Technische Commissie, leden van het jeugdbestuur, leden van het 
hoofdbestuur van B.S.C.'68 en alle andere medewerkers die op een vergelijkbare wijze of 
regelmaat met  jeugdspelers omgaan. Het bestuur is bevoegd om deze categorie nader te bepalen 
en waar nodig te wijzigen of uit te breiden. 
Tevens stelt B.S.C.'68 dat een ieder die meegaat op de jaarlijkse voetbalkampen in het bezit is van 
een V.O.G. die niet ouder is dan door de overheid wordt geadviseerd (thans 3 jaar). 
Elk jaar dienen de nieuw instromende kaderleden een V.O.G. aan te vragen. Wanneer een V.O.G. 
naar de alsdan geldende maatstaven verouderd is, zal het bestuur dit bij het kaderlid kenbaar 
maken en dient deze opnieuw een V.O.G. aan te vragen en te overleggen.  
Het aanvragen gebeurt door de aanvrager zelf nadat de vereniging hem of haar met opgave van e-
mailadres, volledig naam en geboortedatum hiervoor via " Eherkenning", dan wel een hiervoor in 
de plaats gekomen procedure, heeft uitgenodigd. 

 
4.18. Vertrouwenspersoon 
 
Functie Vertrouwenspersoon 
Het bestuur van B.S.C.'68 heeft een persoon benoemd die de functie van vertrouwenspersoon voor 
de vereniging vervult: Kees Pouwiel. De algemene taak van de vertrouwenspersonen is het 
uitvoeren van een klankbordfunctie, waarbij zowel emotionele als praktische ondersteuning kan 
worden geboden en daarbij wordt er zorg gedragen voor de eerste opvang van een slachtoffer van 
ongewenste omgangsvormen. 
 
Wanneer is er sprake van ongewenste omgangsvormen? 
Directe of indirecte ongewenste uitlatingen of handelingen, die tot uiting komen in verbaal, non-
verbaal of fysiek gedrag tegen de betrokkene, dat door deze persoon als ongewenst en ongewild 
wordt ervaren. 

Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij/zij onder ongewenste omgangsvormen verstaat, 
bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is en vaak worden ongewenste 
omgangsvormen gezien als misbruik van macht. Wat voor de één als grap is bedoeld, kan voor een 
ander ongewenst zijn. Bepalend is dat het gedrag of de situatie door betrokkene als ongewenst 
wordt ervaren. In de meeste gevallen heeft de betrokkene gewezen op het hinderlijke en dus 
ongewenste in het gedrag van de ander(en), ondanks dat de betrokkenen erop zijn gewezen gaan 
ze door of wordt het herhaald. 

Ongewenste omgangsvormen 
• Agressie en geweld; Voorvallen waarbij een persoon fysiek of psychisch wordt lastig gevallen, 

bedreigd of wordt aangevallen. 
• Discriminatie; Er wordt onterecht verschil gemaakt in de behandeling van mensen. Zo kan er 

onder meer worden gediscrimineerd op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, 
afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur. 

• Pesten en/of treiteren; Meestal gericht tegen één persoon, waarbij diegene herhaaldelijk en 
gedurende een langere periode, door één of meerdere negatief wordt bejegend. Ook 
herhaaldelijk roddelen over of negeren van dezelfde persoon kan hier onder zijn begrepen. 

• Intimidatie; Bedreigingen door woord en/of gebaar, waarbij angst wordt aangejaagd. 
• Seksuele intimidatie; Ongewenst gedrag (zowel handelingen als uitlatingen) van seksuele aard. 

Het gaat hierbij om het plaatsen van een opmerking van seksuele aard, het ongewenst en 
hinderlijk aanraken, aandringen op seksuele activiteit en verkrachting. 

• Signalen van anderen; Wanneer leden en/of vrijwilligers van de vereniging zaken waarnemen, 
die hen zorgen baren. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die 
wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere situaties dan die binnen de 
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vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn om te bepalen of hier actie op moet 
worden ondernomen. 

 
Slachtoffers van “ongewenste omgangsvormen”: tot wie kun je je wenden?  
• De meest directe weg is om een voorval van ongewenste omgangsvormen te bespreken met de 

dader. Dit is soms te confronterend of het slachtoffer durft dit niet aan.  
• Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om het met trainer of leider van het team te 

bespreken om op die manier geen directe confrontatie met de “dader” aan te gaan. 
• Een volgende stap zou kunnen zijn om het bespreekbaar te maken met een bestuurslid, zodat 

het bestuur zo mogelijk maatregelen kan treffen om het op te lossen. Een mogelijk nadeel 
hiervan is, dat wellicht het hele bestuur op de hoogte zal zijn en dat is meestal niet de 
bedoeling. 

• De laatste en misschien de meest aanbevelenswaardige stap is om het bespreekbaar te maken 
met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan dienen als onafhankelijk klankbord, 
waarbij klachten ten aanzien van “ongewenste omgangsvormen” kunnen worden besproken. 
Waar nodig kan de vertrouwenspersoon deskundig advies uitbrengen of doorverwijzen naar 
andere externe deskundigen. In verband met het vaak vertrouwelijke karakter van klacht is het 
van belang dat er naar zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid wordt gehandeld. 

	  
Rol van de vertrouwenspersoon 
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. 
Het is van belang dat een vertrouwenspersoon de melder, waar mogelijk, stimuleert om zelf 
oplossingen te bewerkstelligen. De vertrouwenspersoon zal zich professioneel opstellen en daarbij 
rekening houden met de aard van de melding, het persoonlijke belang en welzijn van de melder, 
de belangen van mogelijke andere betrokkenen en de belangen van B.S.C.'68. 

De vertrouwenspersoon zal de melding van ongewenste omgangsvormen serieus behandelen en 
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 en een mogelijke te volgen route aangeven. 

Taken van de vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken: 
• De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers een onafhankelijk 

aanspreekpunt voor problemen binnen en eventueel buiten B.S.C.'68 die te maken hebben met 
ongewenste omgangsvormen. 

• De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst naar hulpinstanties,  
registreert en al hetgeen dat met het vorenstaande verband kan houden. 

• De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever zo nodig in het verdere verloop van een melding 
(vb. bij eventuele aangifte bij politie of in contact komen met hulpverleningsinstanties). 

• De vertrouwenspersoon behandelt zaken in vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de 
vertrouwelijkheid is gegarandeerd. 

• De vertrouwenspersoon zal geen stappen ondernemen zonder toestemming van de aangever. 
Alles zal in overleg met de aangever plaatsvinden, die bepaalt het tempo en de werkwijze. De 
vertrouwenspersoon brengt alleen met toestemming van betrokkene rapport uit bij het 
bestuur. 

• De vertrouwenspersoon houdt van alle besproken zaken een eenvoudige rapportage bij. 
• De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende 

ongewenst gedrag en hoe dit is te voorkomen. 

Het is van belang dat het bestuur en/of de vrijwilliger de melder te allen tijde op de mogelijkheid 
wijst om de vertrouwenspersoon in te schakelen. Indien in eerste instantie een bestuurslid of 
andere vrijwilliger door de melder wordt benaderd, kan op verzoek van de betrokkenen de 
vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. 

Vertrouwelijkheid 
De vertrouwenspersoon staat garant voor vertrouwelijkheid en geheimhouding. 

Uitsluitend met toestemming van betrokkene kunnen bestuursleden of derden in kennis worden 
gesteld van de besproken zaken en vindt zo nodig verder overleg plaats. Op verzoek van 
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betrokkenen kunnen bestuursleden of derden direct of in een later stadium aan het 
vertrouwensgesprek deelnemen. 

Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht bij schriftelijke 
toestemming van de melder of wanneer er een zeer dringende reden aanwezig is. Deze dringende 
reden is aanwezig indien voldaan is aan al de volgende vijf voorwaarden: 

• Alles is in het werk gesteld om de toestemming van de melder te verkrijgen. 
• De vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding. 
• Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen. 
• Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of derden 

aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren. 
• De vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding die 

ernstige schade of het gevaar voor betrokkenen of derden in belangrijke mate zal voorkomen 
of beperken. 

Registratie 
De Vertrouwenspersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks een verslag 
uit van zijn of haar werkzaamheden aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet 
verwijzen naar een persoon. 
 
 
 
5. Straffen en boetes 

 
Het is de taak van het bestuur, terzijde gestaan door de CN&W om bij overtredingen van 
de regels corrigerend op te treden. Daartoe heeft zij de volgende mogelijkheden: 
1) Het bestuur berispt een verenigingslid bij overtredingen. 
2)  Het bestuur legt een taakstraf op (bijvoorbeeld een schoonmaaktaak/dag is één van 

de op te leggen taakstraffen) 
3)  In bijzondere gevallen kan het bestuur extra straffen opleggen, waaronder een geldboete. 
4)  Het bestuur sluit een lid voor één of meer wedstrijden uit van deelname. 
5) Het bestuur schorst een lid voor wedstrijden en trainingen en alle andere 

verenigingsactiviteiten (volledige schorsing) 
6)  Het bestuur ontzegt een lid voor een bepaalde tijd de toegang tot het clubgebouw. 
7)  Het bestuur ontzet een lid uit het lidmaatschap. 
8) Het  bestuur ontzegt een lid het recht om gedurende een termijn een functie niet meer uit 

te oefenen. 
9)  Boetes en/of administratiekosten opgelegd door de KNVB worden door de leden zelf 

betaald. 
 
 
 
6. Taken en bevoegdheden Commissie Normen en Waarden 
 
6.1 Taken 
1)  De commissie doet onderzoek naar gedrag en incidenten, door hoor en wederhoor toe 

te passen en brengt rapport uit aan het bestuur. 
2)  De commissie adviseert het bestuur betreffende te nemen maatregelen bij aan 

normen en waarden gerelateerde incidenten. 
3)  De commissie heeft zo nodig overleg met politie en andere (overheids)instanties. 
4)  De commissie doet aanbevelingen betreffende wijzigingen van dit reglement. 
 
6.2 Bevoegdheden 
1)  De commissie is volkomen onafhankelijk 
2)  Zij heeft de bevoegdheid iedereen te horen die zij wil horen om vast te stellen wat de 

feiten zijn om daarna te komen tot een beoordeling van betreffende kwestie. 
3)  Daartoe heeft zij de bevoegdheid betrokkenen uit te nodigen. Aan de uitnodiging dient 

gehoor te worden gegeven. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven wordt de 
kwestie bij verstek behandeld. 

5)  Zij heeft toegang tot alle relevante informatie, inclusief de videobeelden van 
bewakingscamera´s, wanneer dit gewenst is om beoordeling te staven. 
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6)  Zij is bevoegd om het bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven met 
betrekking tot waarden en normen en te volgen strafprocedures binnen de vereniging en 
op en om het sportcomplex en de bijbehorende gebouwen. 

7)  Adviezen van de commissie aan het bestuur zijn niet voor discussie vatbaar, en 
worden in principe een op een overgenomen. In een uitzonderlijk geval waarin het voor 
het bestuur onmogelijk/onacceptabel blijkt de door de commissie geadviseerde 
maatregelen toe te passen kan de cie. worden verzocht het advies te heroverwegen. Dit 
verzoek, met plausibele redenen omkleed, wordt dan direct nadat het advies van de 
commissie is ontvangen, schriftelijk gedaan aan de secretaris van de cie. De commissie 
heeft dan de mogelijkheid extra deskundige hulp in te schakelen waarna alsnog tot een 
over te nemen advies kan worden gekomen. 

 
 
 
7. Werkwijze Commissie Normen en Waarden 
 
Om een zorgvuldige, consistente en effectieve werkwijze te bewerkstelligen, gaat de 
CNW als volgt te werk: 
1)  Formele klachten betreffende aan N&W gerelateerde calamiteiten dienen altijd bij de 

CN&W te worden ingediend. Dit geldt voor leden, slachtoffers, en voor alle 
leidinggevenden. 

2)  De CN&W onderzoekt de calamiteit, en maakt hiervan een verslag. 
3)  De commissie geeft het bestuur een advies over te nemen maatregelen. 
4)  De CN&W bewaakt de procedure die bij het afhandelen van een onderzoek dient te 

worden gevolgd, hierbij rekening houdend met de wet, de verenigingsstatuten en 
reglementen. 

 
7.1 Het onderzoek 
Er vindt een vooronderzoek plaats door de CN&W volgens het principe van hoor en 
wederhoor. De betrokkenen kunnen zich bij dit onderzoek door de trainer en/of leider, 
coördinator of ouders/verzorgers en raadsheer/raadsvrouwe terzijde laten staan. Van de 
gesprekken wordt een schriftelijke samenvatting opgesteld, die door alle partijen wordt 
ondertekend. Tijdens het onderzoek bestaat er een geheimhoudingsplicht voor alle 
partijen. 
 
7.2 Het advies 
Nadat het onderzoek is afgerond, geeft de CN&W een duidelijk advies aan het bestuur 
over de te volgen procedure en te nemen maatregelen. Maatregelen worden door het 
bestuur genomen, daarna volgt terugkoppeling aan CN&W. 
 
 
 
8. Gedragscodes voor het bestuur 
 
Het bestuur: 
1)  Behandelt alle mensen gelijk en laat een ieder in zijn/haar waarde 
2)  Neemt alle klachten serieus en zoekt naar oplossingen 
3)  Verschaft voldoende informatie, en zorgt voor betrouwbaarheid van informatie 
4)  Praat over een kwestie, licht een kwestie toe en neemt besluiten 
5)  Neemt maatregelen bij ongewenst gedrag en toont waardering bij goed gedrag 
6)  Zorgt voor geborgenheid en veiligheid 
7)  Toont belangstelling 
8)  Toont voorbeeldgedrag 
 
 
 
9. Tot slot 
 
Het bestuur van BSC’68 gaat er vanuit dat dit reglement ertoe bijdraagt de sociale 
omgang binnen de vereniging te waarborgen en te verbeteren. Voor eventuele vragen 
en/of opmerkingen met betrekking tot deze reglementen, kun je je altijd wenden tot één 
of meer leden van CN&W of tot het bestuur. 
 
 


