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RICHTLIJNEN 

VEILIGER VERENIGING  

FAIR PLAY EN VOG 
VERSIE 2.0 8 mei 2016 

nb: wijzigingen in het rood 

 
INLEIDING 

Juridisch gezien betekent de Engelse term "fair play" letterlijk "eerlijk spel", en het staat voor 

een ongeschreven regel van eerlijk bestuur. In de sport betekent het eerlijk en sportief 

spelen van een spel in de (top-)sport; sporters respecteren de spelregels en houden zich 

eraan. Sinds  2012 staat fair play (met of zonder hoofdletters geschreven) hoog op de 

prioriteitenlijst van de  KNVB en van alle voetbalverenigingen. Toch blijkt keer op keer dat 

fair play veel meer betekent dan het woord  respect waarmee het meestal wordt vertaald.  

 

Het bestuur wil bereiken dat fair play bij FC RDC wordt uitgelegd in helder beleid wat door 

alle leden breed wordt gedragen en dat het beleid wordt gekend, herkend  en vooral wordt 

nageleefd. Dit omdat duidelijk fair play beleid volgens de  KNVB kan bijdragen tot een 

veiliger vereniging. 100% veilig kan niet worden beloofd, maar met duidelijke beleidsregels 

en een verklaring omtrent gedrag (VOG) kan de vereniging wel een stuk veiliger worden! 

 

Dit document bestaat uit twee delen. Eerst is er onderdeel 1 Fair Play met de hoofdstukken 

A tot en met G over Fair Play en Veiliger Vereniging, en dan als tweede is er onderdeel 2 

met informatie over de Verklaring omtrent Gedrag (VOG). 

 

1. FAIR PLAY 
 

A. GEDRAGSCODE 

Eén van de beleidsmethodes om ongewenst gedrag te beperken is het opstellen van een 

gedragscode met daarin gedragsregels zoals die gelden bij onze vereniging. Door aan leden 

duidelijk te maken welke normen en waarden er gelden, en deze vervolgens vast te leggen 

in regels, maken we aan elkaar duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of ongewenst is.  

Het is van groot belang dat elk lid van FC RDC van deze gedragsregels op de hoogte is, 

zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken. Daarnaast 

moeten we er met elkaar voor zorgen dat iedereen zich daadwerkelijk aan de gedragscode 

houdt. Daarom heeft het bestuur besloten: 

 Alle bestaande en nieuwe leden krijgen de gedragscode toegestuurd  

 De gedragscode is te downloaden vanaf de website   

 De gedragscode wordt in het clubhuis zichtbaar opgehangen  

 Aan alle leden zal worden gevraagd toe te zien op handhaving van de Gedragscode en 

het bestuur zal leden steunen die bij schendingen van de Gedragscode optreden  

 Een speciale commissie wordt ingesteld waar incidenten dan wel grove schendingen van 

de Gedragscode kunnen worden gemeld (zie ook verderop). 
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B. BELEIDSKADER 

Wat bedoelen we met Fair Play?  

Met Fair Play bedoelen we sportieve en eerlijke sportbeoefening. Daarbij is aandacht voor de 

wijze waarop met spelregels wordt omgegaan en hoe met anderen wordt omgegaan tijdens 

de beoefening van de sport(wedstrijden). Dit beleid past binnen een breder beleid dat gericht 

is op het bevorderen van sportiviteit en respect in de sport. Dit gaat verder dan alleen 

datgene wat tijdens wedstrijdsituaties gebeurt. Ook de wijze waarop ouders aan de lijn staan, 

de tegenstanders worden ontvangen, de toeschouwers aanmoedigen en het taalgebruik 

binnen de club valt onder sportiviteit en respect. Inkadering van Fair Play in een breder 

beleid sluit aan bij de praktijk en de vragen die daaruit voort komen.  

 

Fair Play: waar gaat het om?  

Bij Fair Play-bevordering richten we ons op drie aandachtsgebieden:  

 Omgang met regels (willen en kunnen houden aan regels) geschreven regels: je houden 

aan de spelregels en eventuele clubregels  

ongeschreven regels: je houden aan de 'gedragsnormen' die niet altijd beschreven zijn  

aanpassen van regels: als je daarmee Fair Play kunt bevorderen  

 Omgang met anderen: het gedrag t.o.v. anderen: medesporters, tegenstanders, 

scheidsrechter, het effect van jouw gedrag op anderen: jouw (negatieve) gedrag heeft 

(negatieve) invloed op anderen  

 Gelijkheid van kansen: de vereniging kan zorgen voor gelijkheid van kansen, bijvoorbeeld 

door een zo eerlijk mogelijke competitie-indeling te bewerkstelligen. 

 

Uitgangspunten  

Iedereen in de sport is persoonlijk verantwoordelijk voor sportief gedrag en mag daar ook op 

aangesproken worden (individuele verantwoordelijkheid). Maar niet alleen individuen zijn 

verantwoordelijk voor fair gedrag, ook als groep en/of als institutie (vereniging, bond) heb je 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo kun je als vereniging de voorwaarden scheppen 

waarin het voor iedereen gemakkelijker wordt om aan persoonlijk sportief gedrag te werken. 

Een sportvereniging zal dus sporters moeten stimuleren zich aan de spelregels te houden. 

Daarbij kunnen ze zelf zorgen voor spelregelkennis-verhoging bij sporters, het goede 

voorbeeld door de trainer/coach hierin en goede scheidsrechters. 

 

C. ALGEMENE GEDRAGSREGELS 

Er zijn normen die voor iedereen gelden. Hierna volgen eerst de regels voor sporters in het 

algemeen: 

1. Behandel alle deelnemers in de voetbalsport gelijkwaardig.  

2. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij voetballen.  

3. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.  

4. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.  

5. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.  

6. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken 

te zijn, bespreek dat dan later met de scheidsrechterscoördinator en niet alleen met je 

eigen teamleden; probeer er verbetering in te brengen.  

7. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en 

woorden.  

8. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.  

9. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.  
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10. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club 

aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.  

11. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.  

12. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, 

bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.  

13. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden 

bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.  

14. Maak geen misbruik van de mogelijkheid om op de website van de vereniging (of andere 

verenigingen) anonieme berichten achter te laten en gebruik in deze geen onwelvoeglijke 

taal.  

 

D. SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS  

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor 

ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke 

groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.  

 

Gedragsregels voor pupillen  

1. Gemaakte afspraken worden nagekomen  

2. Beslissingen van de scheidsrechter wordt geaccepteerd  

3. Sportief gedragen in en buiten het veld  

4. Trainen is verplicht; bij verhindering altijd afmelden  

5. Douchen na een wedstrijd verplicht  

6. Kleedkamer en kantine netjes achterlaten  

7. Fietsen en tassen op de afgesproken plaatsen zetten  

8. Niet pesten, schelden of discrimineren  

9. Niets vernielen en van andermans spullen afblijven  

10. Luisteren naar trainers en leiders  

11. Ga op correcte wijze om met de door sponsoren of vereniging ter beschikking gestelde 

kleding  

 

Gedragsregels voor junioren  

1. Gemaakte afspraken nakomen  

2. Beslissingen scheidsrechter accepteren  

3. Sportief gedragen in en buiten het veld  

4. Trainen is verplicht; bij verhindering altijd afmelden  

5. Douchen na training en wedstrijd  

6. Kleedkamer en kantine netjes achterlaten  

7. Fietsen en tassen op de afgesproken plaatsen zetten  

8. Niet pesten, schelden of discrimineren  

9. Niets vernielen en van andermans spullen afblijven  

10. Geen alcoholische dranken beneden 16 jaar;  

11. Gebruik van verdovende middelen is streng verboden  

12. Niet roken in kleedkamers, in het clubhuis, en op en om het veld, met uitzondering van 

het terras op de tribune  

13. Luisteren naar trainers, leiders en vrijwilligers  

14. Discipline en verantwoordelijkheidsgevoel tonen  

15. Anderen aanspreken die zich niet aan de regels houden  
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16. Ga op correcte wijze om met de door sponsoren of vereniging ter beschikking gestelde 

kleding. 

 

Gedragsregels voor senioren 

1. Gemaakte afspraken nakomen  

2. Beslissingen scheidsrechter accepteren  

3. Sportief gedragen in en buiten het veld  

4. Kleedkamer en kantine netjes achterlaten  

5. Fietsen, auto's en tassen op de afgesproken plaatsen  

6. Goed voorbeeldgedrag voor de jeugd vertonen  

7. Geen gebruik van alcohol in de kleedkamer en langs en op het veld  

8. Verdovende middelen zijn streng verboden.  

9. Niet roken in kleedkamers, in het clubhuis en op en om het veld, met uitzondering van 

het terras op de tribune  

10. Niet schelden of discrimineren  

11. Niets vernielen en van andermans spullen afblijven  

12. Discipline hebben en verantwoordelijkheidsgevoel tonen  

13. Respect voor trainers, leiders en vrijwilligers hebben  

14. Je mening geven op de juiste plaats en tegen de juiste persoon  

15. Anderen aanspreken die zich niet aan de regels houden  

16. Ga op correcte wijze om met de door sponsoren of vereniging ter beschikking gestelde 

kleding. 

 

Gedragsregels voor trainers algemeen  

1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van 

jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.  

2. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.  

3. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke 

gesteldheid.  

4. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers 

hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.  

5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een 

onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.  

6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een 

wedstrijd verliezen.  

7. Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de 

leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.  

8. Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te 

houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn.  

9. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen 

van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.  

10. Wissel een speler preventief indien hij in een wedstrijd dreigt te ontsporen.  

11. Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet 

kan spelen.  

12. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het 

verdiend is.  

13. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van 

kinderen.  
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Gedragsregels voor leiders en trainers specifiek  

1. Het creëren van een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en zich 

kan ontplooien 

2. Het vertegenwoordigen van FC RDC op een waardige manier  

3. Trainers en leiders zijn verantwoordelijk voor het goed omgaan met kleding en materiaal  

4. Het ontvangen van gasten op de juiste wijze  

5. Trainers en leiders laten een wedstrijd niet uit de hand lopen door tijdig maatregelen te 

nemen  

6. Ongewenst gedrag wordt op passende wijze gestraft 

7. Er wordt niet tegen scheidsrechters en leiders van de tegenpartij gescholden 

8. Er wordt niet in kleedkamers en op het veld gerookt 

9. Trainers en leiders spreken supporters aan op ongewenst gedrag  

10. Trainers en leiders zijn zich er voortdurend van bewust een voorbeeldfunctie te vervullen  

11. De spelers worden de gedragsregels geleerd. 

 

Gedragsregels voor ouders en verzorgers algemeen  

1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport 

2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor dat van de 

ouders/verzorgers 

3. Moedig het kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede 

spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers. 

4. Leer het kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat 

van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling 

5. Verander een nederlaag in een overwinning door het kind te helpen te werken aan een 

grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman of sportvrouw. Maak het 

kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een 

wedstrijd heeft verloren.  

6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van 

beide teams. 

7. Val een beslissing van een scheidsrechter en andere leidinggevenden niet in het 

openbaar af, en trek nooit de integriteit van personen in twijfel. Dit om te voorkomen dat 

dit negatieve (voorbeeld-)gedrag door de kinderen wordt nagedaan.  

8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de 

jeugd te voorkomen 

9. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en leiders. Zij geven hun tijd en 

kennis om het sporten en het recreëren van het kind mogelijk te maken.  

 

Gedragsregels voor ouders specifiek  

1. Respecteer beslissingen van de scheidsrechter  

2. Wees een voorbeeld in woord en gedrag voor de kinderen  

3. Moedig als grootste supporter van het kind positief aan  

4. Stimuleer het kind aan verenigingsactiviteiten deel te nemen  

5. Geef uw mening tegen de juiste persoon en op de juiste plaats  

6. Doe mee in de rijschema's, wasschema's en/of bardiensten 

7. Leer het kind de gedragsregels  

8. Respecteer een ieder die bij de wedstrijden betrokken is, zowel uit als thuis  

9. Handel indien nodig vanuit discipline en verantwoordelijkheidsgevoel  
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10. Spreek anderen aan op negatief gedrag  

11. Draag FC RDC positief uit  

12. Reageer positief als gevraagd wordt (enig) vrijwilligerswerk te doen.  

 

Gedragsregels voor bestuurders  

1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor allen 

2. Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten 

3. Sta niet toe dat de voetbalsport primair voor de toeschouwers wordt gemaakt  

4. Zie erop toe dat materialen en voorzieningen voldoen aan de veiligheidseisen en 

geschikt zijn voor alle spelers 

5. Zie erop toe dat bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden rekening 

gehouden wordt met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren.  

6. Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de 

beheersing van de beweging.  

7. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkste wordt gezien, maar wees wèl gul 

met lof voor inzet en prestatie 

8. Draag een gedragscode uit voor sportiviteit richting toeschouwers, trainers, spelers, 

officials, ouders en nieuwsmedia.  

9. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, verzorgers en deelnemers zich bewust zijn 

van hun invloed en verantwoordelijkheid met betrekking tot fair play in sport en spel  

10. Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is. 

Mensen die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.  

11. Bied korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor, en het leiden van een wedstrijd te 

verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.  

 

Gedragsregels voor clubscheidsrechters  

1. Pas de regels aan het niveau van de spelers aan 

2. Gebruik gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel 

niet verloren gaat door te veel ingrijpen 

3. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld hun gedrag sportief is 

4. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel 

5. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten 

6. Beoordeel opzettelijk, goed getimed vals spel als onsportief, waardoor het respect voor 

eerlijk spel gehandhaafd blijft 

7. Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot bevordering 

van het plezier en de sport leiden.  

8. Zorg ervoor op de hoogte te zijn/te blijven van groei en ontwikkeling van jongeren 

9. Ga tijdens de wedstrijd geen discussie aan met voetballers en andere betrokkenen (van 

de eigen club) 

10. Geef geen commentaar op het spel van (individuele) voetballers en betrokkenen (van de 

eigen club). 

 

Gedragsregels voor toeschouwers  

1. Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan een wedstrijd. De 

spelers doen dit niet voor uw vermaak, en zijn geen mini-profs.  

2. Men gedraagt zich op z'n best 

3. De toeschouwer vermijdt het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van 

spelers, trainers, scheidsrechters en officials 
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4. Er wordt applaus gegeven bij goed spel van zowel het eigen team als van het gastteam 

of andere deelnemers aan een wedstrijd 

5. Tegenstanders/tegenspelers genieten respect; zonder hen zou er geen wedstrijd zijn 

6. Een speler wordt nooit belachelijk gemaakt en worden niet uitgescholden bij een fout 

gedurende een wedstrijd  

7. Elk gebruik van geweld wordt veroordeeld 

8. De beslissing van de scheidsrechter wordt gerespecteerd 

9. De spelers worden aangemoedigd zich altijd aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden 

10. Toeschouwers zorgen dat hun gedrag sportief is; goed voorbeeld doet goed volgen.  

 

Gedragscode voor de media  

1. Men begrijpt dat spelers geen miniprofs zijn 

2. Journalisten weten het verschil tussen de wedstrijden voor volwassenen en jongeren 

3. Toon dat eerlijk spel door jongeren en eerlijke pogingen iets te presteren ook interessant 

kan zijn voor de lezer/kijker/luisteraars  

4. Het verschil tussen amateur- en professionele doelpunten en prestaties worden herkend 

en journalisten zorgen ervoor dat lezers/kijkers/luisteraars dat ook weten.  

5. Men plaatst op zichzelf staande onsportieve incidenten in de juiste context en schenkt 

hier niet meer aandacht aan dan strikt noodzakelijk 

6. Journalisten maken problemen van jongeren in de sport duidelijk, en rapporteren en 

publiceren (na onderzoek) erover als hun recht op deelname in de georganiseerde sport 

met voeten wordt getreden.  

 

Huisregels en gedragsregels in het clubgebouw  

1. Nergens in het clubgebouw is roken toegestaan 

2. Op wedstrijddagen waarop de jeugd speelt, is het tot 13.00 uur niet toegestaan in de 

kantine alcohol te nuttigen 

3. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in de 

kantine of elders op het complex van de FC RDC 

4. In de kantine gekochte alcoholhoudende dranken mogen alleen in de kantine en op het 

terras of in de bestuurskamer en/of commiissiekamer worden genuttigd 

5. Er wordt geen alcohol geschonken aan:  

a. jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd 

tijdens het uitoefenen van hun functie  

b. personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers  

c. personen die jonger zijn dan 18 jaar  

6. Iedereen moet meedoen te voorkomen dat personen teveel alcohol krijgen, daarom kan 

het barpersoneel het verstrekken van alcoholhoudende drank weigeren  

7. Barpersoneel drinkt geen alcohol gedurende hun bardienst  

8. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en 

rondjes van de zaak zijn niet toegestaan.  

9. Vanuit het oogpunt van alcoholmatiging, wordt het gebruik van alcoholvrije drank 

gepromoot, onder andere door die in verhouding goedkoper aan te bieden dan 

alcoholhoudende drank  

10. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 

dienstdoende leidinggevende of het barpersoneel uit de kantine verwijderd. Het 

barpersoneel weet zich gesteund door het bestuur.  
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11. Het geluidsniveau (van bijvoorbeeld muziek) in de kantine is zodanig afgestemd dat met 

elkaar spreken niet wordt belemmerd. Bovendien zal het aantal decibellen de toegestane 

hoeveelheid niet overschrijden om buurtbewoners niet te hinderen.  

12. Onbevoegden dienen zich niet achter de bar te begeven 

13. Leden die met niet-leden de kantine bezoeken, zijn verantwoordelijk voor het gedrag van 

de gast, en zouden eventueel op het gedrag kunnen worden aangesproken 

14. Indien de kantine laat in de avond wordt verlaten, zullen de buurtbewoners daar geen 

hinder van ondervinden 

15. Honden dienen te allen tijde op het complex te zijn aangelijnd. 

 

Kortom: Leden van FC RDC tonen in woord en gedrag respect voor iedereen. 

 

 

E. FAIRPLAY-COMMISSIE EN VERTROUWENSCONTACTPERSOON 

Bij FC RDC zullen twee vertrouwenscontactpersonen worden aangesteld, een man en een 

vrouw. Deze twee mensen zullen deel uitmaken van de Fairplay-commissie. Deze 

commissie is altijd aanspreekbaar/beschikbaar voor alle leden, maar ook voor leiders, 

trainers, scheidsrechters en alle vrijwilligers om te spreken over alle onderwerpen die te 

maken hebben met de regels, de normen en waarden, het respect, zoals bedoeld in de 

gehele Gedragscode, maar ook ingeval van incidenten zoals ongewenste intimiteiten.  

De commissie is tevens een inspiratiebron voor het Algemeen Bestuur van FC RDC voor alle 

soorten van bestaand beleid, en voor het vernieuwen en/of aanpassen van het beleid. 

 

De vertrouwenscontactpersonen en de Fairplay-commissie leggen verantwoording af aan het 

bestuur. Men rapporteert de bevindingen aan het bestuur en adviseert met betrekking tot 

eventueel te nemen maatregelen. De commissie staat in nauw contact met de 

bestuursecretaris, omdat de secretaris de interne en externe correspondentie voert 

bijvoorbeeld met de KNVB. (Nota bene: dit moet niet worden verward met uitsluitingen en/of 

schorsingen; daarover neemt het bestuur in principe autonome besluiten zonder 

ruggespraak met de Fairplay-commissie.)  

Het bestuur kan ook zelf bepalen of een klacht door de Fairplay-commissie onderzocht dient 

te worden.  

 

De Fairplay-commissie bestaat op dit moment uit de bestuursleden Paul van Gurp (06 4107 

6739) en Janine van Harsselaar-Timmer (06 3732 8445). 

 

Hoe te handelen in geval van incidenten  

 Incidenten worden binnen 24 uur aan het bestuur (de secretaris of zijn vervanger) 

gemeld. (Denk aan: ongewenste intimiteiten, diefstal, openlijk geweld, rode kaarten, 

gestaakte wedstrijden als gevolg van wangedrag, discriminatie, vernieling, overmatig 

drankgebruik, drugsgebruik ect.  

 Bij gestaakte wedstrijden door wangedrag of ander geweld rondom een wedstrijd wordt 

de tuchtcommissie van de KNVB zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de door 

FC RDC te volgen procedure. Indien nodig wordt op het wedstrijdformulier verslag 

gedaan van hetgeen is gebeurd. 

 Bij incidenten rondom wedstrijden wordt altijd gecommuniceerd met het bestuur van de 

tegenpartij.  
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 Het bestuur besluit of de Fairplay-commissie dient te worden ingeschakeld. Uiterlijk op de 

derde dag na het incident komt men bij elkaar om vervolgacties te bespreken.  

 De commissie doet een feitenonderzoek door middel van het horen van getuigen en 

(direct-)betrokkenen. De getuigenissen worden anoniem in het verslag van de Fairplay-

commissie opgenomen.  

 In de schriftelijke uitnodiging voor het feitenonderzoek maakt de Fairplay-commissie de 

ondervraagden duidelijk dat de commissie tot taak heeft te horen en vertelt de procedure, 

namelijk dat na het verhoor een feitenrelaas wordt opgemaakt en aan het bestuur 

overhandigd, en dat de commissie niet gerechtigd is te straffen en/of te schorsen, en 

daar ook geen voorstellen over aan het bestuur zal doen.  

 Indien het onderzoek noodzaakt dat maatregelen moeten worden genomen om zo het 

onderzoek te bevorderen of om erger te voorkomen, maakt de Fairplay-commissie dit 

aan het bestuur kenbaar. Het bestuur kan vervolgens besluiten de voorgestelde 

maatregelen te accorderen en ze uit te laten vaardigen. Het bestuur doet dit schriftelijk 

aan de betrokkenen en wijst er tegelijkertijd op dat tegen maatregelen geen beroep 

mogelijk is. In principe duren bedoelde maatregelen niet langer dan twee weken.  

 De Fairplay-commissie brengt binnen twee weken een (eerste) schriftelijk verslag uit aan 

het bestuur.  

 Alvorens het bestuur overgaat tot (eventuele) straffen naar aanleiding van het 

eindrapport, hanteert het bestuur ook het wederhoor en weet zich hierbij gehouden aan 

hetgeen hierover in de Statuten staat verwoord.  

 Het betreffende lid wordt door middel van een gedateerde brief op de hoogte gesteld van 

een (eventuele) maatregel en/of straf.  

 

Beroep  

Het betreffende lid dat geconfronteerd wordt met een disciplinaire maatregel/straf heeft het 

recht om binnen twee weken na datum van het bestuurlijke schrijven beroep aan te tekenen 

bij de Fairplay-commissie.  

Nota bene: het staat alle leden van FC RDC en dus van de KNVB vrij om contact op te 

nemen met de vertrouwenscontactpersonen van de KNVB of met één van de dertien 

vertrouwenspersonen van NOC/NSF, niet alleen over het beroep, maar sowieso over elk 

incident. 

 

F. GEPLEEGDE FEITEN EN BIJBEHORENDE STRAFFEN  

Het bestuur respecteert te allen tijde de regels van de KNVB, maar hanteert daarnaast altijd 

hoor en wederhoor en individuele aandacht betreffende haar leden in geval van incidenten. 

Het bestuur hanteert daarbij vervolgens ook het principe van gele kaart en rode kaart.  

Na overleg tussen bestuur en Fairplay-commissie, zal het bestuur bij een eerste incident een 

gele kaart uitdelen. Bij een tweede incident volgt een rode kaart met daarbij een passende 

strafmaat.  
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G. NOTITIE VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN 

Onderstaande notitie kan aan alle ouders van nieuwe jeugdspelers worden 

overhandigd bij de inschrijving, of er kan naar worden verwezen indien het bestuur dat 

zinvol vindt. NB: het bestuur zal nog nader onderzoeken of dit daadwerkelijk de juiste en 

passende tekst is die aan de ouders zal worden gestuurd. 

 

DE INVLOED VAN OUDERS OP HET GEDRAG VAN KINDEREN  

Ouders hebben een grote invloed op het gedrag van hun kinderen. Zeker als het nog om 

jonge kinderen gaat. In de belevingswereld van kinderen zijn ouders namelijk de ideale 

voorbeelden. Wie kent niet de uitspraken van jonge kinderen als: "mijn moeder is de slimste 

en mijn vader de sterkste". Bij het ouder worden van het kind neemt die invloed af. Dan komt 

het kind met andere personen in contact, die mede bepalend worden bij het opvoedings- en 

ontwikkelingsproces, denk aan leeftijdgenoten, school, kerk, media en sportvereniging.  

Over het algemeen kan worden gesteld dat hoe ouder het kind wordt, des te kleiner de 

invloed wordt die ouders direct kunnen uitoefenen op het gedrag van hun kinderen. 

Ongeacht hoe oud het kind is, kunnen de ouders een belangrijke rol spelen door een goed 

voorbeeld te zijn en te praten over onderwerpen die de kinderen bezighoudt, zoals sport.  

De ouder-kind-relatie zal sterk veranderen als de puberteit aanbreekt. Dit is een periode 

waarin ouders over het algemeen minder grip hebben op hun kind. De jongere ontdekt 

zichzelf en bekijkt de omliggende wereld op een andere manier dan voorheen. De jongere 

bekijkt het gedrag van de ouders nu veel meer vanaf een afstand. De puber leert selecteren 

wat volgens hem of haar de goede en de minder goede eigenschappen van de ouders zijn. 

De ouders zullen hiermee rekening moeten houden en de jongere wat meer vrij moeten laten 

in zijn of haar beslissingen. Zeker in de puberteitsfase van het kind blijft consequent het 

goede voorbeeld geven erg belangrijk.  

 

Actieve levensstijl  

Voldoende beweging kan een positieve invloed hebben op allerlei gebied. Daarom is het 

belangrijk dat jonge kinderen al vroeg met verantwoord bewegen beginnen. Vanaf jonge 

leeftijd moet een actieve levensstijl eigen worden gemaakt. Dit geeft namelijk een grotere 

kans dat op oudere leeftijd ook een actieve levensstijl behouden wordt, en dat geeft weer 

meer kans op een goede gezondheid. Bovendien is het voor mensen die op jonge leeftijd 

nooit of weinig hebben gesport lastig om op latere leeftijd alsnog te gaan sporten. Voor hen 

is de drempel om te gaan sporten dan vaak te hoog.  

Naast het gezondheidsaspect kan sporten, mits het verantwoord gebeurt, veel andere 

positieve gevolgen hebben. Sportende kinderen ontwikkelen motorische vaardigheden 

waardoor ze zich gemakkelijker bewegen en beter zijn in andere sportieve vaardigheden. Dit 

kan het gevoel van eigenwaarde vergroten. Daarnaast is sporten bij een vereniging een 

uitstekende gelegenheid om een vriendenkring op te bouwen, wat weer belangrijk is voor de 

persoonlijke ontwikkeling en sociale netwerken.  

 

Samen sporten  

De woonomgeving en de instelling van de mensen is steeds minder gericht op bewegen en 

sport in de woonomgeving. Er zijn ook zijn meer concurrerende zaken zoals: televisie, video, 

computer, passief speelgoed. Ouders kunnen er zelf voor zorgen dat hun kind op jeugdige 

leeftijd voldoende beweegt. Dat kan al op heel jonge leeftijd. Bijvoorbeeld door met het kind 

zelf veel aan beweging te doen. Ook het samen spelletjes doen met beweging zorgt voor het 

gewenste leereffect om te bewegen.  
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Bij kinderen vanaf ongeveer vier jaar neemt de school een deel van de bewegingsopvoeding 

over. Daarnaast kunnen sportverenigingen een belangrijk deel van de bewegingsopvoeding 

overnemen.  

Tegenwoordig zijn er veel verenigingen die activiteiten aanbieden voor steeds jongere 

kinderen. Vaak gaat het hier om het inleiden op een bepaalde sport, waarbij speels en heel 

gevarieerd een groot scala aan sportieve vaardigheden aan bod komt. De sportvereniging is 

een ideale plaats voor kinderen om te gaan sporten. Ouders zullen hun kinderen moeten 

(blijven) stimuleren om in georganiseerd verband te sporten. Uiteraard moet het kind zich wel 

thuis voelen bij de sportvereniging en plezier beleven aan de sport die hij of zij doet. Als 

kinderen eenmaal lid zijn van een sportvereniging houdt daarmee zeker de bemoeienis van 

ouders niet op. De rol van ouders is dan op te splitsen in vijf categorieën: 

 

1. Voorwaarden scheppen 

Het gaat hier om gedrag van ouders waardoor het voor de kinderen mogelijk wordt om goed 

te sporten. Hieronder valt onder andere het zorgen voor vervoer, kleding en kosten.  

2. Interesse tonen en stimuleren  

Voor een sportend kind is het belangrijk dat ouders interesse tonen. Bovendien wil ieder kind 

gestimuleerd worden. Het ene kind heeft het echt nodig om de moed niet op te geven en lid 

te blijven, het andere kind ervaart het gewoon als positief en dat geeft hem of haar nog meer 

plezier in de sportbeoefening. Leg daarbij niet teveel druk op het kind. Laat merken dat je 

achter hem/haar staat en dat je geïnteresseerd bent, maar voorkom dat het kind het gevoel 

heeft dat het lid moet blijven van de ouders, of dat het goede prestaties moet halen van de 

ouders. Ouders zijn meestal oprecht geïnteresseerd in de sport van hun kinderen. Voor 

ouders is het leuk als het kind goed presteert en de kinderen en jongeren voelen dat ook zo. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit gevoel een bepaalde druk op de kinderen en 

jongeren legt; ze willen graag goed presteren, en niet in de laatste plaats voor hun ouders. 

De ouders hebben vaak de beste bedoelingen en hebben absoluut niet in de gaten dat hun 

kind hun interesse als "druk" ervaart.  

3. Fair Play stimuleren  

Kinderen zullen op het sportveld, maar ook via de media met onsportief gedrag worden 

geconfronteerd. Het is daarom belangrijk dat kinderen al vroeg leren wat Fair Play inhoudt en 

hoe zij zich volgens Fairplay-normen dienen te gedragen. Ouders kunnen hierbij helpen door 

erover te praten en zelf het goede voorbeeld te geven.  

4. Kwaliteitscontrole bij de vereniging  

Ondanks de goede bedoelingen van FC RDC, zouden sommige zaken in de ogen van de 

ouders misschien (nog) beter kunnen. Probeer daarom FC RDC te helpen bij het 

"kindvriendelijk sporten" en de bevordering van Fair Play.  

5. Taakinvulling bij de sportvereniging  

Binnen FC RDC zijn er talloze taken die ingevuld kunnen worden door ouders. Er zijn 

permanente taken (bestuurs- of commissielid), meermalige taken (Activiteitencommissie) of 

een eenmalige taken (begeleiding van een kamp). Vraag de leden van de Jeugdcommissie 

naar de mogelijkheden. Er zijn bij FC RDC ook veel taken die relatief weinig tijd kosten en 

waarmee u de vereniging erg helpt. Bovendien is het voor ouders een goede mogelijkheid 

om zelf mee te bouwen aan een optimaal klimaat voor de sportbeoefening van de kinderen. 

En het belangrijkste daarvan is dat het vaak leuk werk is, waarbij je als ouders zelf ook de 

nodige sociale contacten opdoet.  
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Ouders en Fair Play  

Fair Play is een breed begrip. Bij de vijf categorieën behorend bij de rol van ouders is het 

stimuleren van Fair Play dan ook voortdurend verweven.  

In de eerste categorie (voorwaarden scheppen), wordt dat bijvoorbeeld bereikt door het 

kopen van goed materiaal zodat onnodige blessures worden voorkomen.  

Bij de tweede categorie (interesse tonen en stimuleren), kan dat bijvoorbeeld door te 

waarderen dat het kind hard heeft gewerkt, ook al is de wedstrijd niet gewonnen.  

Bij de rol van ouders wordt echter een derde categorie "Expliciet individueel Fair Play-gedrag 

stimuleren" apart genoemd. Ouders zullen zich bewust moeten zijn dat zij ook hun kind 

kunnen helpen om met respect, dus fair, te sporten. Kinderen zullen namelijk door de media, 

maar ook op en rond het sportveld zelf met unfair sportgedrag geconfronteerd worden. Het 

kind moet daarom al vroeg leren wat Fair Play inhoudt.  

Fair Play is sportief sporten. Bij Fair Play in de individuele dimensie gaat het er om dat de 

sporters eerlijk sporten volgens de spelregels en zich ook eerlijk gedragen wanneer het gaat 

om aspecten die niet in spelregels beschreven staan. Het gaat hier bijvoorbeeld om zaken 

als: tegen je verlies kunnen, maar ook tegen je winst kunnen, samen willen spelen, ook met 

de wat minder getalenteerde spelers, en de beslissingen van de scheidsrechter en leiders 

accepteren. Bij jeugdsport komt gelukkig onsportief gedrag niet overdreven voor. Het zijn 

vaak de kleine onsportieve dingen waar ouders bij hun kinderen op kunnen letten. 

Bijvoorbeeld als kinderen nooit toegeven dat een wedstrijd verdiend verloren is, maar altijd 

onwerkelijke redenen daarvoor bedenken. Als kinderen mopperen op medespelers en/of 

scheidsrechter of als ze de tegenstanders uitjoelen. Of als ze laten merken dat er onterecht 

gewisseld wordt, omdat degene die in het veld komt veel slechter is. 

Dit zijn vormen van onsportief gedrag die helaas bij (jeugd-)sport nog wel eens voorkomen.  

Gelukkig zijn er bij het sporten ook heel veel sportieve gebaren te ontdekken. Als ouder kunt 

u Fair Play bij uw kind op verschillende manieren stimuleren, namelijk:  

1. Leer kinderen om respect te hebben voor alle betrokkenen bij het sporten, zoals de 

scheidsrechter, de begeleiders, de teamgenoten en de tegenstanders. Maak duidelijk dat 

al deze mensen nodig zijn, om te kunnen sporten. Zonder hen is een wedstrijd niet 

mogelijk. Iedereen wil plezier beleven aan sport, maak dat dan ook voor iedereen 

mogelijk. Op anderen mopperen, schelden of anderen uitlachen is daarbij natuurlijk niet 

aan de orde.  

2. Probeer kinderen van jongs af aan te leren dat ook scheidsrechters hun best doen. 

Probeer ze ervan te overtuigen dat als een speler de bal bijvoorbeeld in ziet, en de 

scheidsrechter de bal toch uit geeft, dat het dan net zo goed kan zijn dat de speler het 

fout heeft gezien. Bij twijfelgevallen zal de scheidsrechter zeggen “ik zag de bal uit”. Er is 

dan geen discussie mogelijk, de beslissing valt, zoals de scheidsrechter het zag. Elke 

sporter hoort dit te accepteren, ook al zag hij het anders. Denk eraan dat ook jonge, 

onervaren scheidsrechters hun best doen en het scheidsrechteren willen leren. Voorkom 

dat zij overladen worden met kritiek. Dit is erg onplezierig voor de scheidsrechter, het 

beïnvloedt het resultaat meestal niet en de spelvreugde wordt hiermee zeker niet groter.  

3. Indien u, als ouder, naar sport kijkt en zeker indien u zelf ook actief sport, dient u zelf het 

voorbeeld voor Fair Play te zijn. Kinderen imiteren vaak (bewust of onbewust) ouderlijk 

gedrag en denken dat dat gedrag het juiste is. Bovendien geeft correct gedrag van de 

ouder recht van spreken om respectloos, unfair gedrag van anderen af te keuren.  

4. Topsport, waarmee kinderen door de media geconfronteerd worden, kan een negatief 

effect hebben op het Fair Play-gedrag van de jonge sporters. Leer hen dat sommigen 

dingen die bij topsport voorkomen niet goed zijn. Leg hen ook uit dat onsportief gedrag 
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nooit goed te praten is, maar dat bij topsport hele andere (bijvoorbeeld financiële) 

belangen spelen.  

5. Benadruk/beloon sportief gedrag van het kind. Bijvoorbeeld als hij of zij de winnaar heel 

spontaan feliciteert, als hij of zij zegt dat de ander verdiend gewonnen heeft, als hij of zij 

minder goede spelers helpt, of als hij of zij toegeeft dat er een fout is gemaakt. Een team 

of een sporter die verloren heeft, maar wel zijn of haar best heeft gedaan en sportief 

gespeeld heeft, verdient een groot compliment! 

6. Grijp snel in bij onsportief gedrag van het kind. Leg uit waarom het onsportief is en hoe 

het beter had gekund. Argumenten hierbij kunnen zijn dat een overwinning eigenlijk 

alleen maar waarde heeft als die eerlijk behaald is, en dat je bij alles wat je doet rekening 

moet houden met de gevoelens van mede- en tegenspelers en de leiding.  

7. Leer het kind zich in te zetten voor het team/de vereniging. FC RDC steekt veel tijd in de 

jonge sporters. De vereniging verwacht daar iets van terug en moet op de leden kunnen 

rekenen. Dat betekent ook dat je het team en de vereniging niet kunt laten zitten door, 

zonder goede reden, niet op te komen dagen bij trainingen of bij wedstrijden. 
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2. VERKLARING OMTRENT GEDRAG 
 

In het verlengde van de Gedragscode heeft het bestuur van FC RDC in maart 2016 besloten 

voor het gehele Kader, dat wil zeggen alle vrijwilligers die een functie bekleden, een 

verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen.  

Wellicht ten overvloede wordt hier opgemerkt dat alle vrijwilligers die een functie bij FC RDC 

vervullen, daadwerkelijk lid zijn van de club (en derhalve van de KNVB). 

De enige uitzondering op de regel zijn de ouders van Mini's en D-, E- en F-pupillen!    

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG) 

De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat 

gedrag van een persoon uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. 

NOC/NSF ondersteunt het hebben van een VOG voor sportverenigingen als één van de 

maatregelen voor het beperken van seksuele intimidatie ten aanzien van de omgang met 

minderjaren, mensen met een beperking  en andere kwetsbare groepen. (NB: in de sport zal 

een winkeldiefstal niet voor een geweigerde VOG zorgen.) De afdeling Justis van het 

ministerie verzorgt de VOG-aanvragen voor alle verenigingen  die voor minimaal 70% uit 

vrijwilligers bestaan. 

De aspecten waarop getoetst wordt, zijn de aspecten onder de categorie 8: Personen, van 

de VOG: artikel 84: die belast zijn met de zorg voor minderjarigen; artikel 85: die belast zijn 

met de zorg voor (hulpbehoevende) personen zoals mensen met een handicap. 

 

Het bestuur van FC RDC heeft gekozen voor een geldigheidsduur van vijf jaar. Nieuwe 

vrijwilligers dienen voorafgaand aan het aanvaarden van een functie bij FC RDC zelf zorg te 

dragen voor het aanvragen en het binnen een maand inleveren van de (originele) VOG bij de 

bestuurssecretaris. De secretaris zal de VOG archiveren nadat hij het heeft ingevoerd in 

Sportlink. 

Als de vrijwilliger, als beoogd kaderlid, (binnen een maand) geen VOG kan overleggen dan 

kan de vrijwilliger geen functie binnen FC RDC vervullen. Dit alles in het belang van de club 

en vooral in het belang van de kinderen en andere kwetsbare groepen! 

 

   

 

 

Deventer, april 2016 

bestuur FC RDC 

 


