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1. Doelstelling van het beleid 
 

Op en rondom de voetbalvelden gebeuren soms dingen die het voetbal in een kwaad daglicht 

stellen.  

 

Het bestuur van vv Noordwijk wil, in samenwerking met verschillende partners (KNVB, NOC-

NSF, Centrum voor Jeugd en Gezin) meehelpen om excessen tegen te gaan door het voeren 

van een Normen- en Waardenbeleid en hierbinnen zowel preventieve als correctieve 

maatregelen nemen. 

Ons uitgangspunt is; 

 

Respect voor de ander 

Geweldloosheid 

Aanspreekbaarheid op gedrag 

Het bepalen van grenzen bij wat toelaatbaar is en niet 

 

Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze toch 

aan de orde zijn consequent handelend op te treden (correctief). Het voeren van dit beleid 

vormt daardoor een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm 

van verbaal en/of fysiek geweld niet wordt getolereerd! 

 

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan 

overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in 

aanmerking komen. 

 

De eindverantwoordelijkheid van het te voeren beleid ligt bij het bestuur van de vereniging 

maar de uitvoering en bewaking ligt bij een daartoe ingestelde Normen- & Waarden 

commissie (hierna te noemen N&W-commissie).  

Het beleid wordt regelmatig, maar zeker 2 x per jaar, door de N&W-commissie en het bestuur 

geëvalueerd en bijgesteld.  

 

2. Beleidskaders 

 

De beleidskaders geven een verdere uitwerking van het door het bestuur vastgestelde N&W 

beleid.  

Preventief beleid  bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld (zie 6.1), waaraan de 

leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en bij overtreding daarvan er op worden 

aangesproken.  

 

Om preventief beleid uit te kunnen voeren, is er een aantal organisatorische maatregelen van 

kracht; 

 

• Er zijn leiders en aanvoerders aangesteld 

Leiders, coaches en aanvoerders zijn de vertegenwoordigers van de vereniging. Voor aanvang 

van het seizoen krijgen zij duidelijke instructies: 

- zij zijn de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters tot steun; 

- zij steunen te allen tijde de scheidsrechter en hebben geen verbale bemoeienis met de 

wedstrijdleiding; 
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- zij zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en handelen overeenkomstig. 

 

 

• Er is Technisch kader aangesteld 

Trainers bepalen mede het gezicht van de vereniging. Wij zijn ons bewust dat het gedrag van 

trainers aanleiding kan zijn tot agressief gedrag. Bij de selectiecriteria wordt hiermee rekening 

gehouden. Indien nodig vindt correctie plaats van gedrag. 

• Er vindt scholing van kaderleden plaats 

Het beleid van de vv Noordwijk is erop gericht, dat het kader voldoende is geschoold. Vv 

Noordwijk voert een actief beleid ten aanzien van het volgen van cursussen. 

• Er wordt  een duidelijk en consequent verenigingsbeleid gevoerd 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid in al zijn facetten. Om dit beleid 

vorm te geven zijn maatregelen, c.q. gedragsregels uitgevaardigd, die op een adequate wijze 

duidelijk  zijn voor leden en supporters.  

• Voor bepaalde functies is een VOG verklaring vereist 

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, bij ons in 

een veilige omgeving kunnen sporten. Als vv Noordwijk hebben wij ons verplicht om 

maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de 

mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het 

verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans 

dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij onze vereniging 

kunnen uitoefenen. Door een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking 

komt met kinderen of kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van onze leden 

serieus nemen. Voor de onderstaande functies is een VOG verplicht gesteld; Jeugdleider, 

Jeugdcoach, Jeugdbegeleider, jeugdtrainer en de verzorger van een jeugdteam. 

Correctief beleid  wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken 

aan overtreding van de gedragsregels (wangedrag) en daarom voor de tenuitvoerlegging van 

sancties in aanmerking komen. 

 

• Wangedrag van leden 

 

De vv Noordwijk legt straffen (sancties) op aan leden, die zich misdragen hebben tegenover 

scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij, 

zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende 

uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van 

handtastelijkheid) of het in het bezit hebben van vuurwerk. 

Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging variëren de straffen van een schorsing 

voor beperkte duur tot royement. In alle gevallen bestaat de mogelijkheid, dat het bestuur 

van de vereniging het desbetreffende lid - hangende de verenigingsprocedure - met 

onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing oplegt. 

Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat het bestuur het treffen van maatregelen jegens een zich 

misdragend lid niet laat afhangen van de (later te ontvangen) uitkomsten van de KNVB 

tuchtrechtspraak.  Nadat de uitspraak van de Tuchtcommissie van de KNVB bekend is, wordt 
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met het bepalen van de definitieve strafmaat door het bestuur hiermee rekening gehouden. 

De W&N-commissie in haar uiteindelijk advies en het bestuur in zijn besluit, beoordelen een 

situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc.) immers niet los van de KNVB-

reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier).  

 

 

De vv Noordwijk verplicht zich bij misdragingen van leden: 

• politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een 

(kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen 

van aangifte; 

• volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het doen van aangifte; 

• politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden; 

• zich bij het effectueren van opgelegde sancties te voorzien van hulp van de bevoegde 

instanties, zoals de deurwaarder en/of politie; 

• meldingen van andere verenigingen over misdragingen van verenigingsleden tijdens 

uitwedstrijden aanhangig te maken bij de N&W-commissie. 

 

• Wangedrag van niet-leden 

 

De vereniging ontzegt de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties 

(clubgebouw, sportpark) aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen hebben 

tegenover scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de 

tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, 

discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder 

elke vorm van handtastelijkheid) of het in het bezit hebben van vuurwerk. 

De duur van het toegangsverbod hangt af van de aard en zwaarte van de misdraging. 

Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat de vv Noordwijk het treffen van maatregelen jegens een 

zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of 

justitie. 

De vv Noordwijk verplicht zich bij misdragingen van niet-leden: 

• politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een 

(kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen 

van aangifte; 

• volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het zo nodig doen van 

aangifte; 

• politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden; 

• zich bij het effectueren van opgelegde sancties te voorzien van hulp van de bevoegde 

instanties, zoals de deurwaarder en/of politie; 

• de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van supporters; 

• alle vormen van fysiek geweld jegens scheidsrechter(s), assistent-scheidsrechter(s), 

(kader)leden van de bezoekende vereniging, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, 

schriftelijk aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van 

getuigen.   

 

Overig beleid; de vv Noordwijk spreekt uit om: 
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• een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren; 

• bij aanmelding van een nieuw lid een door de andere vereniging opgelegde sanctie 

over te nemen;  

• bij overschrijving naar een andere vereniging deze op de hoogte te stellen van de 

opgelegde sanctie. 

 

In hoofdstuk  6.3 is een opsomming gegeven van alle sancties. 
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