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Doelsttelling va
an het sta
atuut
Het valt niet meer tee ontkennen,, dat er op en rondom de
e voetbalveld
den steeds vvaker dingen
gebeuren die het voeetbalspel in een kwaad daglicht
d
stelle
en. Ziendero
ogen zien wee een verderggaande
verloedeering optredeen. De simpeele constaterring, dat de voetballerij
v
e afspiegeeling is van de
een
e
maatsch
happij, mag niet
n langer dee dooddoeneer zijn waarm
mee “begrip”” gevraagd w
wordt voor deze
ontwikkeelingen.
ORTVERENIGING LOOSDU
UINEN wil in KNVB‐verband meehelpen om excesssen
Het besttuur van SPO
tegen tee gaan door dit
d statuut in het leven tee roepen en inzake het so
ociaal‐ethiscch beleid binnen de
invloedssfeer van onzze verenigingg een preven
ntief en corre
ectief beleid voeren. Onss uitgaanspunt is
daarbij het
h formuleren en hanteren van onzee verenigingssnormen en –waarden co
onform de code die
in het landelijk platfo
orm tegen Geweld op Strraat heeft ge
eformuleerd. Kort gezegd
d:
“Respectt voor de and
der, geweldlo
oosheid, aan
nspreekbaarh
heid op gedrrag en op hett bepalen van eigen
grenzen bij wat toela
aatbaar is en
n niet”.
Beleidskkader: preven
ntief en corrrectief optreden
Het beleeid is erop geericht om exccessen te voo
orkomen (prreventie), maaar ook indieen deze toch
plaatsvin
nden conseq
quent handellend op te treden (correcctief). Het insstellen en naaleven van dit
statuut vormt
v
aldus een duidelijkk signaal naaar alle leden en bezoekerrs van de club dat elke vo
orm van
verbaal en/of
e
fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.
g
Preventiief beleid beestaat hieruitt, dat er gedrragsregels worden opgessteld, waaraaan de leden (en
gasten/b
bezoekers) ziich dienen tee houden en daarop ook kunnen worrden aangesp
proken.
Correctieef beleid wo
ordt gevoerd indien leden
n (en gasten//bezoekers) zich schuldigg maken aan
overtred
ding van de gedragsregel
g
s en derhalvve voor de te
enuitvoerleggging van sanccties in aanm
merking
komen.
Dit beleid wordt in de
d verenigingg kenbaar gemaakt en ve
erder uitgeweerkt in actiep
plannen, waarin
permaneente voorlich
hting (ook vo
oor nieuwe leeden) een du
uidelijk waarrneembare ccomponent zal
z zijn.
De uitweerking van beeleid is weerrgegeven in de
d actieplannen. De uitvo
oering ervan
n wordt beleggd bij
een daarrtoe ingestellde Waarden
n & Normen‐‐commissie (hierna te no
oemen W&N‐commissie). Het
beleid wordt
w
regelmatig (bijv. 1 keer
k
per jaarr aan het eind van elk seiizoen) door d
de W&N‐com
mmissie
en het bestuur geëvaalueerd en in
ndien nodig voor
v
het volggende seizoeen bijgesteld
d. Voor het actieplan
009 wordt veerwezen naarr bijlage 3, vo
oor het plan 2009/2010 naar bijlage 4.
2004/20
Dit statu
uut moet worden bescho
ouwd als een specifiek hu
uishoudelijk reglement
r
op het gebied
d van
gedragsrreglementering. Op gron
nd van artikel 20 van de verenigingsst
v
tatuten is dee bevoegdheid tot
het vastsstellen van een
e huishoud
delijk reglem
ment voorbeh
houden aan de
d Algemenee Ledenvergaadering.
Het “stattuut Waardeen & Normen
n”is tijdens de
d Algemene
e Ledenvergaadering in no
ovember 200
04
officieel bekrachtigd en de dag volgend
v
op de Algemene Ledenvergadering in weerking getred
den.
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KNVB convena
ant
Bij de totstandkomin
ng van dit staatuut (gedraggsreglementt) heeft het KNVB‐conven
K
nant een duiidelijke
rol gespeeeld. Het vorrmt dan ook leidraad en toetssteen voor
v
de inhoud van dit sttatuut. Het KNVB
K
convenaant luidt als volgt:
v
*De ond
dertekenaars (KNVB, LBA,, BZV, COVS)):
• Stellen
S
vast dat in toeneemende matee spraken is van
v onrechtm
matig handeelen jegens
s
scheidsrecht
ters, assisten
nt‐scheidsrecchters, tegensstanders en supporters;
• Veroordelen
n elke vorm van
v verbaal en/of
e
fysiek geweld
g
bij dee uitoefening
g van de
voetbalsportt;
B
en dat ieder lid van de KN
NVB verplichtt is de belang
gen van de vo
oetbalsport niet
n te
• Benadrukke
s
schaden;
zijn
n van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betro
okkenen geriicht
d
dient
te zijn op het bevorrderen en do
oen bevorderren van wedeerzijds respecct en begrip;;
• Stellen
S
zich ten
t doel te komen
k
tot alg
gemeen geaccepteerde gedragscode
g
es binnen de
a
amateurvoe
tbalsport;
• Verplichten zich alles in het werk te stellen
s
om tee komen tot naleving van
n reeds vastg
gestelde
g
gedragscode
es.
Aan de inspanningsvverplichting om
o dit conveenant vorm en
e inhoud te geven voldo
oen wij door een
algemeeen geaccepteeerde gedraggscode op te stellen die geldigheid
g
heeeft voor onzze verenigingg en
door allees in het werrk te stellen om
o tot nalevving daarvan te komen.
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Gedra
agsregelss
Of het nu gaan om degene
d
die acctief zijn spo
ort bedrijft, de
d passieve kijker
k
of degeene die meeh
helpt
(een functie bekleed
dt) in een verreniging, een
n ieder moet plezier kunn
nen beleven aan de voetbalsport.
Dit houd
dt in, dat men gezamenlijjk de verenigging moet inrichten, luistterend naar een zoveel mo
ogelijk
rekeningg houdend met
m de wenseen van een ander. Dit bettekent natuu
urlijk ook afsspraken maken over
de wijze waarop je met
m elkaar om
mgaat, maarr ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals
tegenstaanders, scheiidsrechters en
e gasten/beezoekers. Deze afspraken
n worden voor zover het onze
leden beetreft vastgelegd in het gedragsregle
g
men en waarden voor on
ns
ment, waarin we de norm
handelen vastleggen
n en elkaar beloven deze te zullen nakomen.

Gedrag
gsregels algemeen
a
n
h aldus te voeren
v
sociaal‐ethische beleid
b
binnen onze veren
niging geldt het
h
Met betrekking tot het
vermelde in het KNV
VB‐convenant als uitganggspunt. De vo
olgende gedrragsregels zijjn daarbij van
toepassing:
• Respect opb
brengen voorr anderen tellt zwaar. Een
n verenigingsslid gedraagtt zich sportie
ef en
o
onthoudt
zicch van onbeh
hoorlijk taalggebruik, verb
baal en fysiekk geweld en molestatie van
v
d
derden
binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.
g
• Een verenigingslid heeft respect voor ander man
ns eigendomm
men. Een verenigingslid is
hoofdelijk aaansprakelijk voor een door hem/haarr persoonlijkk aangerichtee schade c.q..
v
vernieling.
• Van
V de leden
n en ouders van jeugdled
den wordt ve
erwacht dat zij de kleedkkamers, kantine en
v
velden
na geebruik netjess achterlaten
n. Ruim je eiggen rommel op.
• De verenigin
ng kan niet zo
onder vrijwillligers. Van le
eden en ouders van jeuggdleden verw
wacht de
S
Sportverenig
ging Loosduinen dat zij bereid zijn en
nige eenvoud
dige verenigingstaken te
v
verrichten.
• Voor
V
het geb
bruik van de kantine/club
bhuis is een specifiek besstuursreglem
ment ‘alcoho
ol in
s
sportkantine
es’ opgesteld
d, waaraan een ieder die gebruik maaakt van de kaantine/clubh
huis zich
d
dient
te houden.
• Van
V de leden
n van de Spo
ortverenigingg Loosduinen
n wordt verw
wacht dat zij medeleven en
e
bezoekers aaanspreken op ongewenst gedrag, waaarvan eventtueel (bij ernstige gevalle
en)
melding worrdt gemaakt bij de W&N‐‐commissie.

Gedrag
gsregels vertaald
v
v
voor
en ve
erspreid onder
o
de jeugd.
•

•
•

We gedragen ons sportieef! Ook als we
W
w verliezen of als we hett niet eens ziijn met de
s
scheidsrecht
ter. Het is nieet oké om iemand pijn te
e doen, uit tee schelden of te plagen. Dit geldt
natuurlijk vo
oor, tijdens én
é na de wed
dstrijd.
W blijven van
We
v de spullen van andereen af, zodat het niet kapot of beschaadigd raakt! Dit
D geldt
o voor de spullen van de voetbalveereniging. Alls we iets willlen lenen daan vragen we
ook
e dat
e
eerst.
ng en de wed
dstrijd laten we het veld,, de kleedkam
mer en de kaantine netjess achter!
Na de trainin
W ruimen onze
We
o
eigen spullen op. Want
W
als wij het
h niet doen
n, moeten an
nderen dat voor ons
d
doen.
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•
•
•

We vragen aan
W
a onze vad
der en moedeer of ze ook willen meehelpen op SV Loosduinen. Op de
v
vereniging
iss er veel te doen. En missschien lijkt niet alles even
n leuk, maarr als we allem
maal een
handje helpeen gaat het een
e stuk sneller én gezelliger.
G
Geen
alcoho
ol (bier, wijn …) als je nogg geen 16 bent. Daarna mag
m het maar het is niet
v
verplicht…
A we zien dat
Als
d iemand zicht
z
niet nettjes gedraagtt, dan vertellen we dat direct aan de leider.
A die niet in de buurt iss, dan vertelllen we het aan een andeere volwassene van de
Als
v
vereniging.

Waard
den & No
ormencom
mmissie:: taakstellling, sam
menstelliing en
werkw
wijze
Taaksttelling
N‐commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommi
a
issie, die de vvolgende taaakstelling
De W&N
heeft, die beantwoordt aan de in
n hoofdstuk 1 vermelde doelstelling:
d
A
ontwiikkelen en uiitvoeren die blijf geven van
v het feit dat
d SPORTVERENIGING
• Acties
LOOSDUINEN
N
o De door
d
de KNVB op het geb
bied van te hanteren normen en waarden in de
voettbalsport opggestelde regels.
o Het algemeen in
n de Nederlan
ndse samenlleving geacceepteerde geldende (al daan niet
wetttelijk geregelde) stelsel van
v normen en
e waarden (gevoed uit meerderheid
ds‐
standpunten voo
ortgekomen uit traditie, gewoonte, integratie etcc.) onderschrrijft.
• Bevorderen en bewaken
n van een goeed en sportie
ef vereniginggsklimaat waaarin elk lid zich
z thuis
v
voelt,
met reespect en goede omganggsvormen me
et elkaar wordt omgegaaan en zijn/haaar sport
o correcte wijze
op
w
beoefeent.
• Het bewaken
n van de in de
d Algemenee Ledenvergaadering vastggestelde gedragsregels van
S
SPORTVEREN
NIGING LOOSSDUINEN weelke te make
en hebben met waarden en normen
(opgenomen
n in hoofdstu
uk 3 van dit statuut).
s
• Het uitvoereen en evalueren van een procedure bij
b conflicten en incidenteen
(meldingspro
ocedure, hoo
or‐ en wederrhoor, strafo
oplegging, beeroepsmogellijkheid, etc.))
Hieruit kunnen
k
de vo
olgende deelltaken wordeen afgeleid:
maken met en introducerren van nieu
uwe leden (aadviesbevoeggdheid)
Kennism
• Het desgeweenst voeren van een kennismakingsggesprek met nieuwe ledeen (en/of de ouders
v jeugdled
van
den);
• Het zorgdraggen voor een
n selectief aaannamebeleiid bij nieuwee (jeugd‐) led
den (eventue
eel
o
onderzoek
n
naar
status nieuwe spelerr); nieuwe co
ommissie‐ en
n/of bestuurrsleden;
(jeugd)traineers (bijv. opn
nemen van een
e gedragscode in het co
ontract).
• Het advisereen bij het aan
ngaan van eeen sponsorovvereenkomst (met namee de kwaliteitt van de
nieuwe spon
nsor)
Instrueren en voorlichten van trrainers, leide
ers, medewe
erkers en spe
elers
• Het organiseeren van insttructie en voorlichtingsbiijeenkomsten met technische staf;
c
commissie
(lleden); barm
medewerk(st))ers; spelers (gedrag, speelregels, sanccties,
kleedkamerh
hygiëne, etc..);
6
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•
•

Het (mede) organiseren
o
van ouderavvonden;
Het verzorgeen van voorliichtingen in het clubblad
d.

Onderzo
oeken en beo
oordelen van conflicten en incidente
en (adviesbe
evoegdheid)
• Het behandeelen van de schriftelijke
s
a
aangemelde
conflicten en
e incidenten
n conform de
e hierna
beschreven werkwijze;
w
d aan betro
okkene(n) op
p te leggen saanctie;
• Het advisereen van het beestuur over de
T
en controle
c
op de tenuitvoeerlegging van
n de sanctie.
• Toezicht
Bevorde
eren en organiseren van opleidingen
n t.b.v. veren
nigings‐ en te
echnisch kad
der
• Bekend makken van them
mabijeenkom
msten en curssussen die do
oor de KNVB
B worden
a
aangeboden
n.
• Stimuleren
S
v het bezo
van
oeken van theemabijeenko
omsten en heet volgen van cursussen..
• Contacten
C
onderhouden
n met de afdeeling “ondersteuning Clu
ubbesturen” van het KNV
VB
d
district
Westt II
(Laten) toepassen
t
vaan KNVB reggels en richtllijnen
• Gebruik
G
makken van KNVB publicatiess zoals: Regle
ementenbun
ndel, bewaarrnummer en
handleiding voor scheidssrechters;
• Bezoeken vaan regiovergaaderingen.
Evaluatie en verslagglegging
• Jaarlijkse
J
evaaluatie van de
d uitvoeringg van het acttieplan;
• Bijstelling vaan het actiep
plan voor hett komende se
eizoen n.a.v.. de evaluatieeresultaten;
• Jaarlijkse
J
verrslaglegging van W&N‐co
ommissie t.b
b.v. de Algem
mene Ledenvergadering.

Samen
nstelling
N‐commissie bestaat uit 4 delen, waaar onder 1 vo
oorzitter, 1 seecretaris en 2 leden. De leden
De W&N
kunnen elk
e één stem
m uitbrengen. Indien de stemmen
s
staken is de steem van de vo
oorzitter
doorslagggevend.
n worden bij voorkeur aaangetrokken uit de volgende geledinggen van de vvereniging:
De leden
• jeugd
j
(bij voorkeur een ouder
o
van eeen jeugdspeler)
• Senioren
S
• Technische
T
s
staf
• Maximaal 1 bestuurslid
De leden
n worden benoemd doorr het bestuurr.
De comm
missie regelt zelf haar intterne huisho
oudelijke werrkwijze t.a.v. het voorzittterschap, hett
secretariaat, het uitsschrijven van
n commissievvergaderinge
en, agendering en verslagglegging. De
name aan hett bestuur toe
egezonden.
verslagleegging wordtt ter kennisn
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Werkw
wijze
In principe blijven dee direct leidin
nggevenden (trainers, leiders, ed) primair veranttwoordelijk voor
v
het
nemen van
v eventuelle maatregelen bij spelteechnische inccidenten en incidenten
i
van ondergesschikte
betekenis, dit ter beoordeling vaan de direct leidinggevenden. Indien de overtrediingen van me
eer
missie waaro
onder de actiiviteit valt
structureele aard zijn wordt de beetreffende beestuurscomm
ingeschaakeld. Ook geesprekken met
m betrokken overtrederrs of ouders van betrokken jeugdlede
en horen
hierbij.
De W&N
N‐commissie wordt pas in
ngeschakeld bij de meer ernstige vorrmen van waangedrag en//of
molestattie, of indien
n betrokken overtreder(s
o
s) er al dan niet structureeel blijk van ggeven niet be
evattelijk
te zijn vo
oor opgelegd
de maatregelen door direect leidingge
evenden. Voo
or deze incid
denten en co
onflicten
geldt de volgende prrocedure, waaarop de werkwijze van de
d W&N‐com
mmissie is geebaseerd:
•

•

•

•
•

•
•

•
•

Een ieder (zo
owel leden als
a niet‐leden
n) kan aanspraak maken op het aanm
melden van een
e
incident en/of conflict, echter
e
uitsluitend en voor zover dit co
onflict en/off incident bettrekking
heeft op de handhaafbare statuten en
e reglementen van KNV
VB en SPORTV
VERENIGING
G
LOOSDUINEN
N.
Het incident en/of confliict wordt aan
ngemeld bij het
h bestuur dit kan met behulp van het
h
mulier zoals opgenomen
n in bijlage 1,, maar ook mondelinge
m
m
meldingen off
meldingsform
meldingen via
v een e‐maiil worden in behandelingg genomen. Meldingen
M
d
dienen binnen 1 week
na het incideent c.q. ontsttaan van een
n conflict bij de secretaris schriftelijk te worden
ingediend. Alleen
A
tijdig en
e schriftelijkk ingediende
e formulieren
n zijn ontvan
nkelijk voor verdere
v
behandelingg.
A
Afhankelijk
v de aard c.q.
van
c ernst van het conflicct of incidentt kan het besstuur op gron
nd van
a
artikel
6 van de verenigin
ngsstatuten het besluit nemen
n
tot eeen onmiddellijke voorlop
pige
s
strafopleggin
ng. Betrokkeene wordt hieervan zo spo
oedig mogelijjk doch uiterrlijk binnen 3
w
werkdagen
s
schriftelijk
in
n kennis gesteld. Een kop
pie van dit schrijven word
dt aan de W&
&N‐
c
commissie
g
gezonden.
Het bestuur verzoekt bin
nnen 2 werkd
dagen na ontvangst van het ontvankelijke bevonden
mulier aan de
d W&N‐com
mmissie de zaaak in behandeling te nem
men en het bestuur
b
meldingsform
t adviseren t.a.v. de op te leggen saanctie.
te
mmissie (na eventueel noodzakelijke
e mondelingee of schriftelijke toelichtiing door
De W&N‐com
d aanmeldeer van het co
de
onflict c.q. incident) deelt uiterlijk bin
nnen 1 weekk na ontvangsst van
het verzoek van het besttuur aan betrokkene(n) schriftelijk
s
m
mede,
welke zzaak aangaan
nde
hem/haar aaanhangig is gemaakt.
g
Betrokkene wordt
w
tegelijjkertijd in dee gelegenheid gesteld zicch schriftelijkk te verantwo
oorden.
Deze schrifteelijke verantw
woording dieent binnen 1 week na keennisgeving aaan betrokke
ene in
het bezig van
n de W&N‐commissie te zijn.
O zijn/haarr schriftelijkee verantwoorrding wordt betrokkene (eventueel) in de gelegenheid
Op
issie te bepaalen tijd en plaats een mo
g
gesteld
op een door de W&N‐comm
W
ondelinge to
oelichting
t verstrekkeen. Desgeweenst kunnen hierbij ook getuige(n)
te
g
en
n de aanmeld
der uitgenod
digd
w
worden,
dit ter
t beoordeling van de W&N‐commi
W
issie. De W&
&N‐commissiee maakt een
n verslap
o van deze mondelingee verantwoorrding en zend
op
dt dit ook toe aan alle aaanwezigen en
n het
bestuur.
De W&N‐com
mmissie stelt aan de han
nd van haar bevindingen
b
de disciplinaaire straf vasst en
a
adviseert
heet bestuur hieeromtrent scchriftelijk uitterlijk binnen
n 3 weken naadat het
bestuursverzzoek als bedoeld onder punt
p
4 werd ontvangen.
Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij ove
ername van het advies) b
betrokkene in
i kennis
v de opgelegde straf. Indien
van
I
het beestuur een nadere
n
toelicchting wenst op het advie
es van de
8
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W&N‐comm
W
missie nodigt zij de commissie daarvoo
or uit. Indien
n het bestuur uiteindelijkk wenst
a te wijken van het adviies van de W&N‐commis
af
W
sie geeft hett bestuur daaarvoor schrifftelijk
a
argumentati
ie.
Het bestuur stelt betrokkene in kenn
nis van de op
pgelegde san
nctie, waartegen statutair geen
n royement een
e schrifteliijk beroep op
p de
beroep meer mogelijk is,, behoudenss in geval van
e
eerstvolgend
de Algemenee Ledenvergaadering.
Een uitspraaak van een op
pgelegde straf of vrijspraaak wordt on
nder verantw
woordelijkheid van
het bestuur gepubliceerd
d in het clubblad.

Sanctiies
uten bevoeggd tot strafop
plegging van leden.
Het besttuur is krachttens artikel 6 van de vereenigingsstatu
Sancties kunnen worrden opgeleggd indien bettrokken lede
en niet voldo
oen aan de veerplichtingen
n van de
leden zo
oals vastgeleggd in artikel 5 van de stattuten. Sancties kunnen bestaan
b
uit:
•
•
•
•
•

Berisping
Uitsluiting van
v wedstrijd
den
S
Schorsing
in uitvoering van
v functie of
o activiteite
en
Royement
C
Complexver
bod

Een scho
orsing is een verzwaarde vorm van uiitsluiting, waaarbij het bestuur (een deel van) de rechten
r
verbonden aan het lidmaatschap
p kan ontzeggen.
Tegen dee 3 eerste vo
ormen van sttrafopleggingg bestaan ge
een beroepsm
mogelijkheid
d. Het besluitt van het
bestuur is der halve eindoordeel.
Een royeement kan allleen worden
n uitgesproken wanneer een lid in errnstige mate in strijd mett de
statuten
n, reglementeen (waarond
der dit statuu
ut met gedraagsregels) en/of besluiten
n van organe
en van de
verenigin
ng handelt, of
o de verenigging op onredelijke wijze
e benadeelt, dan wel na ssommatie naalatig
blijft zijn
n verenigingsscontributie te
t voldoen. De
D betrokkene wordt van een royem
ment schriftelijk in
kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen iss binnen 1 maand
m
schrifttelijk beroep mogelijk.
Geduren
nde de beroeepstermijn en hangende het beroep is
i betrokkene geschorst.
Voor hett bepalen van de zwaartee van de straaf voor bepaaalde categorrieën van oveertredingen wordt
aansluitiing gezocht bij
b de door de
d KNVB gehaanteerde tucchtreglemen
nten en strafo
opleggingen bij
molestatties. Dit laatsste overzichtt is terug te vinden
v
in bijllage 2.
De W&N
N‐commissie beoordeeld in zijn adviees (en ook he
et bestuur zijn besluit) eeen situatie op
p en/of
rond hett veld (spelerrs, leiders, trrainers, etc.) niet los van de KNVB‐regglementen een rapportagges (bijv.
wedstrijd
d formulier). Toegekende straffen vaan KNVB‐zijde dienen in principe
p
als vvoldoende
gedragsccorrectief te worden besschouwd, Alleeen in bijzon
ndere situaties kan het bestuur, na ee
en
daartoe uitgebracht advies van de
d W&N‐com
mmissie, additionele sanccties opleggeen.
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Bijlag
ge 1 Meldingsform
mulier inccidenten en conflicten
Meldinggsformulier conflicten
c
/ incidenten
i
S
SPORTVEREN
NIGING LOOSSDUINEN
Dit formulier moet binnen 1 week na het voo
orval ingeleveerd zijn bij dee secretaris vvan de veren
niging.
Ingezond
den door

Naam
Adres
Woonplaaats
Postcodee
Tel. Nr

Datum Conflict
C
/ Inciident:

………
……………………
……………………………….
………
……………………
……………………………….
………
……………………
……………………………….
………
……………………
……………………………….
………
……………………
……………………………….

………
……………………
……………………………….

Bij het co
onflict / incid
dent betrokkken lid / ledeen die gedraggsregels hebben overtred
den:
……………
………………………………………………………………………………
……………………
……………………
……….
……………
………………………………………………………………………………
……………………
……………………
……….
……………
………………………………………………………………………………
……………………
……………………
……….
……………
………………………………………………………………………………
……………………
……………………
……….
mschrijving van
v het voorvval:
Korte om
……………
………………………………………………………………………………
……………………
……………………
……….
……………
………………………………………………………………………………
……………………
……………………
……….
……………
………………………………………………………………………………
……………………
……………………
……….
……………
………………………………………………………………………………
……………………
……………………
……….
Datum ondertekenin
o
ng formulier:: .. / .. / ..

Handtekkening:

……………………………………………………
……..

Dit gedeeelte uitsluiteend in te vulllen door de vereniging:
v
Datum:
……………………
……………………
ja / nee
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

Afhandeeling
Ontvanggst secretariaaat
Melding ontvankelijkk
Ontvanggst door W&N
N cie
Kennisgeeven aan lid//leden door W&N cie
Ontvanggst schriftelijk verweer
Mondelinge behandeling door W&N
W
cie
Advies van
v W&N cie aan bestuurr
Sanctieb
besluit door bestuur
b
Kennisgeeving aan lid/leden door bestuur
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Bijlag
ge 2 Overzzicht san
ncties bij uitzonde
erlijke sittuaties
Onderstaaand overziccht geeft de strafmaat
s
vaan de KNVB aan
a bij zogen
naamde moleestaties. Dezze
strafmaaat is leidraad
d voor het beestuur van SP
PORTVERENIGING LOOSD
DUINEN bij h
het bepalen van
v de
strafmaaat voor overttredingen vaan de gedragsregels, zoals deze zijn beschreven in
n het ‘Statuu
ut
Waarden
n en Normen
n’ van de verreniging SPO
ORTVERENIGING LOOSDU
UINEN, voor zzover deze re
eeds niet
door de KNVB zijn off zullen word
den bestraft.
Omschrijijving van het handelen

Strafopleggin
S
ng
Alleen
A
gepleeegd

Samen met an
nderen

Belediging in woord en gebaar (gericht
(
tege
en de persoo
on of tegen het
h gezag)
Eenvoud
dige belediging
4 – 6 wedstrijjden
6 – 8 wedstrijjden
Grove beelediging
6 – 10 wedstrrijden
8 – 12 wedstrrijden
Bedreigiing (dreigen met niet nader omschre
even handelen)
Eenvoud
dige bedreigiing (“ik zie jee nog wel”)
6 – 8 wedstrijjden
Concretee bedreiging met geweld
d
8 – 10 wedstrrijden
(“ik sla jee straks in elkaar”)

8 – 10 wedstrrijden
4 – 6 maande
en

Fysiek ge
ewelddadig handelen
Handtastelijkheden
Trekken aan kleding,, wegduwen
Het gooiien en/of traappen van vo
oorwerpen
in de rich
hting van anderen
Slaan en
n/of schoppeen in de richting van andeeren

8 – 12 wedstrrijden
4 – 7 maande
en

3 – 5 maandeen
6 – 10 wedstrrijden
8 – 12 wedstrrijden
3 – 5 maandeen
4 – 7 maandeen

deling
Mishand
Lichte vo
orm – geen letsel, wel pijjn
1 – 2 jaar
Middelvorm – letsel (blauw oog))
2 – 3 jaar
Ernstige vorm – geneezingsduur laanger dan 10
0 dg
3 – 4 jaar
Zware vo
orm – blijven
nd letsel
voor altijd royement

5 – 10 maand
den

2 – 3 jaar
3 – 4 jaar
4 – 5 jaar
voor altijd
d royement

Alcohol langs de lijn
n
Hierin vo
olgen wij de wettelijke vo
oorschriften en de KNVB
B richtlijnen
Hierbij dient
d
ook bed
dacht te worrden, dat naaast de bestraaffing van led
den ook de vvereniging do
oor de
KNVB beestraft kan worden
w
indien
n er sprake is van molesttaties door leeden en/of toeschouwerrs:
• Een vereniging kan veran
ntwoordelijkk gesteld worrden voor eeen overtredin
ng, welke is begaan
b
d
door
haar leden en al deegenen die in
n de vereniging een al dan niet betaalde functie (welke
d ook) bekkleden;
dan
• Een vereniging kan eveneens verantw
woordelijk gesteld wordeen voor de ggedragingen van
rs, die geen lid zijn van de
t
toeschouwe
d KNVB, voo
or zover de vereniging
v
teen aanzien vaan
g
gedragingen
n onzorgvuldigheid kan worden
w
verwe
eten.
Het referentiekader van sanctiess voor wangeedrag en/of molestaties
m
“
“buiten
het sspeelveld” wordt
w
hierop gebaseerd.
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Bijlag
ge 3: Activ
viteiteno
overzichtt 2004 – 2009
2
Het actieeplan is een verdere uitw
werking van het
h door hett bestuur vasstgestelde W
W&N beleid, waarvoor
w
het doorr de Algemen
ne Ledenverggadering goeedgekeurde W&N‐statuu
ut de basis vo
ormt. Het acctieplan
bevat accties en werkkzaamheden voor de com
mmissie W&N
N waarmee aan
a het beleid vorm en inhoud
wordt geegeven.
Inleidingg
Het besttuur van SPO
ORTVERENIGING LOOSDU
UINEN wil in KNVB‐verband meehelpen excessen tegen te
gaan doo
or het statuu
ut Waarden en
e Normen in
i het leven te
t roepen en
n op basis daaarvan binne
en de
invloedsssfeer van on
nze verenigin
ng een preveentief en corrrectief beleid
d te voeren.
SPORTVEERENIGING LOOSDUINEN
L
N is een vereeniging waar aandacht vo
oor Waarden
n en Normen
n al in
een beleeidsplan is vaastgelegd. Wangedrag
W
vaan leden is niiet vanzelfsp
prekend en w
wordt, voorall ook in
de jeugd
d, aangepakt. Met nieuwe leden word
dt er een inttroductiegesprek gevoerd
d. Leden van
n de
technische staf, com
mmissies en barmedewer
b
kers worden
n met zorg uitgezocht en krijgen instrructies
over watt van hun verwacht word
dt. Het volgeen van een cu
ursus op opleeiding door kkaderleden wordt
w
gestimulleerd. Binnen de verenigging is het vanzelfspreken
nd dat KNVB‐regels en ricchtlijnen worden
toegepast en regelm
matig worden
n regiovergad
deringen bezzocht.
Het gaatt dus niet sleecht bij SPOR
RTVERENIGIN
NG LOOSDUIN
NEN, maar het
h kan altijd beter, duide
elijker en
op een meer
m
aanspreekende manier. In de tijd
d van afneme
end normbesef is constaante aandach
ht voor
Waarden
n en Normen
n noodzakeliijk. SPORTVEERENIGING LO
OOSDUINEN
N wil daarom vorm geven
n aan een
meer gestructureerd
d en zichtbaaarder beleid Waarden en
n normen. SP
PORTVERENIG
GING LOOSD
DUINEN
wil dit do
oen door hett beleid Waaarden en Norrmen in fase
en op te bouw
wen en uit tee breiden. Met
M en
door dezze geleidelijkke opbouw wil
w SPORTVER
RENIGING LO
OOSDUINEN een zo groott mogelijke
betrokkeenheid van de
d leden bew
werkstelligen. Een beleid Waarden en
n Normen do
oor en voor de
d leden,
daar gaaat het om.
De activiiteiten voor het eerste jaaar zijn de vo
olgende:
Inbeddin
ng in de stru
uctuur van de
e verenigingg
Na vastsstelling van het
h statuut door de ALV zullen
z
in de bestaande
b
sttructuur van de verenigin
ng de
volgendee zaken word
den ingepastt:
Instellingg van een W&N‐commisssie die confliicten en incid
denten meerr gestructureeerd aanpaktt op
basis van
n de KNVB‐riichtlijnen voor behandeling en registtratie.
Dee activviteiten van de commissie worden, net
n als de acttiviteiten van
n de overige commissies binnen
de veren
niging, jaarlijks in een jaaarverslag vasttgelegd ten behoeve van
n de ALV. Daarnaast word
dt de
uitvoerin
ng van het acctieplan jaarrlijks geëvalueerd en bijgesteld.
P.m.. : datum en budget
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e punten
Inventarriseren sterkke en zwakke
De comm
missie stelt een
e beperkt aantal
a
gedraagsregels op, aanspreken
nd en herkenbaar, die in het
eerste jaaar de leidraaad vormen voor
v
het beleeid Waarden en Normen..
In het reesterende deeel van het seeizoen 2004‐‐2005 zal de commissie de
d sterke en zwakke punten van
de veren
niging op hett gebied van preventie en
n correctie van
v ongewen
nst gedrag invventariseren
n. Deze
inventarrisatie geschiiedt door voo
orlichtingsbijeenkomsten
n te beleggen voor specifieke doelgro
oepen
waarin wordt
w
gediscussieerd oveer de genoem
mde gedragsregels. De leeden worden
n uitgedaagd en
uitgenod
digd voorstellen te doen voor de invu
ulling van die
e gedragsreggels. De doelggroepen zijn:
• Technische
T
s
staf
issie
• Jeugdcomm
J
• Barmedewerkers
• Activiteitenc
A
commissie
• Ouders
O
van Jeugdleden
J
• Spelende
S
seniorleden
• Spelende
S
jeu
ugdleden
De resultaten van deeze inventariisatie worden de basis vo
oor uitbreiding en uitwerrking van hett
beperktee aantal gedragsregels vaan het eerstee jaar na hett tweede jaarr.
P.M. : Data en koste
enraming
Commun
nicatie
De comm
missie zal aan
ndacht besteeden aan voo
ortgang en ontwikkelinge
o
en van het b
beleid Waard
den en
Normen door middeel van:
n van artikelen in de Blau
uwwitter en op de websiite
• Het maandelijks plaatsen
• Posters (periodiek een th
hema onder de aandachtt brengen)
P.M. : Pllanning en kostenplaatje
k
e
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Bijlag
ge 4: Activ
viteiten seizoen
s
2
2009/201
10
Organise
eren speleraavonden jeuggd.
Als de sp
pelers de speelregels begrrijpen, zullen
n ze eerder ge
eneigd zijn de
d beslissingeen van een
scheidsrechter te acccepteren
Gedragsscodes aanpaassen naar alle
a doelgroe
epen
We hebb
ben de gedraagsregels gesschikt gemaaakt voor onze jongste led
den, nu gaan
n we de ande
ere
doelgroeepen beter proberen
p
te bereiken
b
Het nieu
uwe Waarde
en & Normen
n statuut late
en bekrachtigen
Het Waaarden & Norm
men statuut is aangepastt naar heden
ndaagse inzicchten en de doelstellinge
en zijn
aangescherpt.
Evaluatie commissie
e waarden & normen in september
De waarrden & normen commissie zal een evvaluatie van haar
h
werkzaaamheden uittvoeren
Alle klee
edkamers vo
oorzien van gedragscode
g
es
Zichtbaaarheid Comm
missie W&N Vergroten
De bekendheid van de
d Waarden & Normen commissie
c
no
og meer verggroten door maandelijksse
publicaties in het clu
ubblad De Blaauwwitter en
n op de website van SV Loosduinen.
L
Ook kan er door
d
het
ophangeen van themaa posters telkens een onderdeel van het Waardeen & Normen
n beleid extraa
worden belicht.
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