Reglement “Sportiviteit & Respect”
voetbalvereniging B.S.V. Boeimeer
Doelstelling van het reglement
Helaas valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen
gebeuren, die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een
verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een
afspiegeling is van de maatschappij, mag niet langer de dooddoener zijn, waarmee begrip
gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.
Het bestuur van voetbalvereniging Boeimeer heeft een reglement ontwikkeld om excessen
tegen te gaan.
Hiermee wordt binnen de invloedssfeer van de vereniging een preventief en ook correctief
beleid gevoerd. Het uitgangspunt bij het formuleren en hanteren van normen en waarden
binnen de vereniging is een soort code:
“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag bij wat
toelaatbaar is en wat niet.”

Wat wordt verstaan onder normen en waarden?
Onder normen verstaan we in ons denken geschreven regels, opgenomen in een huishoudelijk
reglement en/of reglement en ongeschreven regels ofwel fatsoensnormen. Dit zijn
uitgangspunten waarvan je mag veronderstellen dat elk clublid ze als bekend mag en zal
veronderstellen.
Waarden zijn die uitgangspunten die een vereniging belangrijk acht voor alle leden, gasten
en/of bezoekers.
Normen en waarden hebben ook alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid.
Voetbal is een teamsport die bij een vereniging wordt beoefend. Dit brengt
verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. Respecteer
de eigendommen van een ander en die van de vereniging en zorg goed voor materialen in
bruikleen. Laat zowel uit als thuis kleedkamers netjes achter. Daarnaast dient ieder lid van de
vereniging zich af te vragen wat hij of zij voor de vereniging kan doen. Als iedereen zijn of
haar steentje bijdraagt lukt het makkelijk om de zaken binnen de vereniging soepel te laten
verlopen.
En als we allemaal normaal doen, is en blijft voetbal heel erg leuk.
Handelen naar normen en waarden vereist een mentaliteit van alle leden die bij Boeimeer
past.
Een mentaliteit, gebaseerd op sportief gedrag en een ambassadeursgeest, die alle Boeimeer
leden voortdurend willen uitstralen en doorgeven.
Het Algemeen Bestuur van voetbalvereniging Boeimeer vindt dat alle leden en supporters er
altijd voor moeten zorgen dat Boeimeer als vereniging niet wordt benadeeld of op enigerlei
wijze in diskrediet wordt gebracht.
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Beleidskader: preventief en correctief optreden
Het beleid ten aanzien van normen en waarden zal erop gericht zijn om excessen te
voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen, consequent handelend op te treden
(correctief). Het instellen van dit reglement vormt dus een duidelijk signaal naar alle leden en
bezoekers van de vereniging, dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet
zal worden getolereerd. Het beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en verder
uitgewerkt in een actieplan, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een
duidelijk waarneembare component dient te zijn.

Preventief beleid
Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden
en daarop ook kunnen worden aangesproken.

Correctief beleid
Indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding(en) van de
gedragsregels worden passende sancties genomen.

PREVENTIEF BELEID
Gedragsregels op de accommodatie
Bestuurs- en commissieleden
• Van alle bestuurs- en commissieleden op de accommodatie wordt verwacht dat zij door hun
gedrag een voorbeeldfunctie hebben, met name voor leiders, trainers en verzorgers en voor
alle overige aanwezigen.
• Zij dienen te fungeren als gastheer en aanspreekpunt voor iedereen.
Leiders, trainer(s) en verzorgers
• Van bovenstaande groep wordt verwacht dat ook zij een voorbeeldfunctie hebben voor met
name de eigen spelers en de tegenstander en daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen. Zij
stellen het belang van de vereniging voorop en dragen dit uit in woord en daad.
• Zie er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met de gebouwen en alle toebehoren.
• Wees matig met alcoholgebruik, toon respect voor mede kantinegebruikers, maar ook voor
hun standpunten, maar bespreek gevoelig liggende kwesties niet bij gebruik van (teveel)
drank.
• Wees loyaal ten opzichte van elkaar.
Spelers
• Van spelers wordt verwacht dat zij zuinig omgaan met de gebouwen en de overige zaken op
de accommodatie. Boeimeer heeft een schitterend sportpark. Dat willen we ook zo houden!
• Volg de aanwijzingen op van leider(s), terreinbeheerder(s), bestuurs- of commissieleden.
Iedereen
• Voor iedereen geldt dat er zuinig met de gebouwen en overige zaken op sportpark
Heksenwiel wordt omgegaan.
• Bij bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat de aanwijzingen van het barpersoneel
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opgevolgd worden.
• Bespreek meningsverschillen niet in het openbaar, maar daar waar ze thuis horen.
• Voor iedereen geldt dat bij vernielingen de schade rechtstreeks op de veroorzaker verhaald
zal worden.
• Bij diefstal zal voetbalvereniging Boeimeer altijd aangifte doen bij de politie.
• Voetbalvereniging Boeimeer verleent altijd medewerking aan politie en KNVB ingeval van
discriminatie en/of geweld.

Gedragsregels voor, tijdens en na de training
Leiders, trainers en verzorgers
• Geef duidelijk leiding en wees correct ten opzichte van spelers. Heb respect voor hun
mogelijkheden en onmogelijkheden.
• Wees opbouwend in uw kritiek.
• Zorg ervoor dat u op tijd bent voor de training.
• Houdt u aan de trainingstijden en de aangewezen velden.
• Zie er op toe dat de kleedkamer en accommodatie (gehele sportpark) door u en uw team
schoon wordt achtergelaten.
• Neem uw verantwoordelijkheid dat de gebruikte materialen na de training weer in een goede
staat worden terugbezorgd bij de terreinbeheerder.
• Zie er op toe dat in de kleedkamer geen alcohol wordt gebruikt en er niet wordt gerookt.
Spreek uw spelers maar ook collega leiders en verzorgers hierop aan en treedt zonodig
corrigerend op.
Spelers
• Moedig je medespelers aan en wees positief.
• Volg de aanwijzingen op die je van je trainer krijgt en respecteer deze ook.
• Stel je waar nodig beschikbaar voor andere elftallen waar dat incidenteel of structureel van
je wordt gevraagd, om zo voetbalvereniging Boeimeer met alle elftallen goed te kunnen
vertegenwoordigen bij uit- en thuiswedstrijden.
• Zorg dat je op tijd bent voor de training. Bij verhindering geef je dit ruim vóór de training
aan bij je trainer(s).
• In de kleedkamer wordt niet gerookt en géén alcohol gedronken.
• Ga zuinig om met de trainingsmaterialen.
• Laat de kleedkamer schoon achter.

Gedragsregels voor, tijdens en na de uit- en thuiswedstrijden
Leiders, trainers en verzorgers
• Respecteer de geldende regels van de club die u bezoekt.
• Geef geen commentaar op de scheidsrechter.
• Geef duidelijk aan op welk tijdstip u de spelers verwacht.
• Geef duidelijk leiding en wees opbouwend in de aanwijzingen naar uw spelers.
• Regel voor uitwedstrijden het vervoer (voor zover van toepassing: in overleg met de
ouders).
• Vul het wedstrijdformulier correct in.
• Vermijd zoveel mogelijk het roken langs het veld.
• Spreek uw spelers op het bovenstaande aan en treed zonodig corrigerend op.
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• Leiders/trainers en verzorgers van voetbalvereniging Boeimeer worden geacht de inhoud
van het reglement “Sportiviteit en Respect” te kennen en van hen wordt geacht de opgestelde
regels na te leven.
Spelers
• Motiveer je medespelers en gedraag je sportief.
• Heb respect voor de teamleiding.
• Volg de aanwijzingen van je teamleiding op.
• Geef geen commentaar op de beslissingen van de scheids- en assistent scheidsrechter.
• Wees op tijd voor de wedstrijden. Als je niet aanwezig kunt zijn geef dit dan op tijd door aan
je leider.
• Bij een uitwedstrijd geldt uiteraard dat je netjes met de gebouwen en spullen van de
tegenstander omgaat.
• In de kleedkamer wordt niet gerookt en geen alcohol gedronken.
• Op onsportief gedrag word je aangesproken; onsportief gedrag wordt gestraft; naast het feit
dat de KNVB disciplinaire maatregelen kan nemen, kan ook voetbalvereniging Boeimeer zélf
strafmaatregelen opleggen, waarnaar je je hebt te schikken.
• Conformeer je te allen tijde aan de in dit reglement opgestelde regels. Wanneer de regels
niet worden nageleefd kan dat straffen of maatregelen van allerlei aard tot gevolg hebben,
opgelegd door de KNVB én/of door voetbalvereniging Boeimeer.
• Spelers van voetbalvereniging Boeimeer worden geacht de inhoud van het reglement
“Sportiviteit en Respect” te kennen en van hen wordt geacht de opgestelde regels na te leven.
Scheids- en grensrechters
• Leid het spel zoals het in de KNVB regels staat.
• Bevoordeel uw eigen team niet.
Publiek
• Moedig uw eigen team aan op een sportieve en opbouwende manier.
• Geef geen aanwijzingen aan de spelers.
• Gedraag je sportief ten opzichte van de tegenstander.
• Respecteer de beslissingen van de scheids- en assistent scheidsrechter.
• Heb respect voor de leiding van uw team.

CORRECTIEF BELEID
Sanctie beleid voetbalvereniging Boeimeer
De commissie Sportiviteit en Respect is het geweten van de vereniging en zij mogen en
kunnen elk voorval toetsen aan de aanvaarde normen en waarden. Zij geven na hoor- en
wederhoor een advies aan het Algemeen Bestuur.
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Meldingsformulier B.S.V. Boeimeer
Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor het invullen en melden van het incident/conflict.
Ingezonden door :
…………………………………………………………………………………………..
Datum: …………………………………………………………………………………………..
Heeft u een functie binnen de club? Zo ja welke?
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
Bent u een ouder/voogd van een jeugdspeler en wat is naam van deze speler?
…………………………………………………………………………………………………
…………………….
Naam
Straatadres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
E- mailadres

Gegevens conflict / incident
Datum conflict / incident
Bij het conflict /incident
betrokken leden (naam, afdeling,
functie) en/of getuigen:
Korte omschrijving van het incident/conflict:

Datum ondertekening formulier:
Handtekening:

Meldingsformulier sturen naar:
Postadres:
Postcode en plaats:
E-mail:

Jos Verdonschot
Argusvlinder 91
4814 SG Breda
secretaris@boeimeer.nl
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Commissie Sportiviteit en Respect
Taakstelling commissie sportiviteit en respect
De commissie Sportiviteit en Respect is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die
de volgende taakstelling heeft, die beantwoordt aan de op pagina 1 vermelde doelstelling:
 Acties ontwikkelen en uitvoeren die blijk geven van het feit dat B.S.V. Boeimeer:
- de door de KNVB op het gebied van te hanteren normen en waarden in de
voetbalsport opgestelde regels,
- in het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde geldende (al
dan niet wettelijk geregelde) stelsel van normen en waarden onderschrijft.
 Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid
zich thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en
zijn/haar sport op correcte wijze beoefent.
 Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels
van B.S.V. Boeimeer, welke te maken hebben met normen en waarden genoemd in
het Reglement Sportiviteit en Respect van B.S.V. Boeimeer.
 Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten
(meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid etc).
Hieruit kunnen de volgende deeltaken worden afgeleid:
1. Instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers en spelers door:
- het organiseren van instructie- en voorlichtingsbijeenkomsten met technische
staf, commissie(leden), barmedewerk(st)ers en spelers (gedrag, spelregels,
sancties etc).
- het (mede) organiseren van ouderavonden.
- het verzorgen van voorlichting op de website.
2. Onderzoeken en beoordelen van conflicten (adviesbevoegdheid).
- het behandelen van de schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten
conform de hierna beschreven werkwijze.
- het adviseren van het bestuur aangaande de aan betrokkene(n) op te leggen
sanctie.
- toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie.
3. Evaluatie en verslaglegging.
- jaarlijkse verslaglegging van commissie Sportiviteit en Respect t.b.v. de
Algemene ledenvergadering.
Samenstelling commissie sportiviteit en respect B.S.V. Boeimeer
De commissie sportiviteit en respect bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, waaronder 1
voorzitter, 1 secretaris en 1 tot 5 leden.
 De leden kunnen elk een stem uitbrengen. Indien de stemmen staken is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
 De leden worden bij voorkeur aangetrokken uit de volgende geledingen van de
vereniging:
- jeugd ( bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler)
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- senioren
- technische staf
De leden worden benoemd door het bestuur.
De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.a.v. het
voorzitterschap, het secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen,
agendering en verslaglegging.
De verslaglegging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden.

Uitvoering regelgeving sportiviteit en respect
In principe blijven de direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc) primair verantwoordelijk
voor het nemen van de eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten van
ondergeschikte betekenis, dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden. Indien de
overtredingen van meer structurele aard zijn wordt de betreffende commissie waaronder de
activiteit valt ingeschakeld. Ook gesprekken met overtreders en/of ouders van betrokken
jeugdleden horen hierbij.
De commissie sportiviteit en respect B.S.V. Boeimeer wordt pas ingeschakeld bij de meer
ernstige vormen van wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan
niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct
leidinggevenden. Voor deze incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de
werkwijze van de commissie sportiviteit en respect is gebaseerd:
1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan aanspraak maken op het aanmelden van een
incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident
betrekking heeft op het handhaafbare beleid en de reglementen van KNVB en B.S.V.
Boeimeer.
2. Het incident en/of conflict wordt aangemeld bij het bestuur met behulp van het
meldingsformulier (pagina 5). Formulieren dienen binnen 1 week na het incident c.q.
ontstaan van een conflict bij de secretaris schriftelijk te worden ingediend. Alleen
tijdig en schriftelijk ingediende formulieren zijn ontvankelijk voor verdere
behandeling.
3. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het incident of conflict kan het bestuur het
besluit nemen tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging. Betrokkene wordt
hiervan z.s.m. doch uiterlijk binnen 3 werkdagen schriftelijk in kennis gesteld. Een
kopie van dit schrijven wordt aan de commissie sportiviteit en respect gezonden.
4. Het bestuur verzoekt binnen 2 werkdagen na ontvangst van het ontvankelijk bevonden
meldingsformulier aan de commissie sportiviteit en respect de zaak in behandeling te
nemen en het bestuur te adviseren t.a.v. de op te leggen sanctie.
5. De commissie sportiviteit en respect (na eventuele noodzakelijke mondelinge of
schriftelijke toelichting van de aanmelder van het incident c.q. conflict) deelt uiterlijk
binnen 1 week na ontvangst van het verzoek van het bestuur aan betrokkene(n)
schriftelijk mede, welke zaak aangaande hem/haar aanhangig is gemaakt.
6. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te
verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen 1 week na
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kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de commissie sportiviteit en respect te
zijn.
7. Op zijn/haar schriftelijke verantwoording wordt betrokkene (eventueel) in de
gelegenheid gesteld op een door de commissie sportiviteit en respect te bepalen tijd en
plaats een mondelinge toelichting te verstrekken. Desgewenst kunnen hierbij ook
getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden, dit ter beoordeling van de commissie
sportiviteit en respect. De commissie sportiviteit en respect maakt een verslag op van
deze mondelinge verantwoording en zendt dit ook toe aan alle aanwezigen en het
bestuur.
8. De commissie sportiviteit en respect stelt aan de hand van haar bevindingen de
disciplinaire straf vast en adviseert het bestuur hieromtrent schriftelijk binnen 3 weken
nadat het bestuursverzoek als bedoeld onder punt 4 werd ontvangen.
9. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) betrokkene in
kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het
advies van de commissie sportiviteit en respect nodigt zij de commissie daarvoor uit.
Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de commissie
sportiviteit en respect geeft het bestuur daarvoor een schriftelijke argumentatie.
10. Het bestuur stelt betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen geen
beroep mogelijk is, behoudens in geval van royement een schriftelijk beroep op de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
11. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak wordt onder verantwoordelijkheid
van het bestuur gepubliceerd op de website.

Datum goedkeuring ALV: 21 februari 2011.
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Stop
Eerst
lezen

PAMFLET

SPORTIVITEIT & RESPECT

Stop
Eerst
lezen

Algemeen geldende regels voor elke bezoeker van onze accommodatie

1. Heb respect voor de ander, schelden wordt niet getolereerd.
2. Heb respect voor andermans eigendommen.
3. Wees zuinig op de door de club uitgeleende materialen.
4. Ruim altijd je eigen rommel op, en gooi afval altijd in de
daarvoor bestemde afvalbakken.
5. Glaswerk langs de speelvelden is verboden.
6. Laat de kleedkamer altijd netjes achter.
7. Laat in de kantine altijd een opgeruimde tafel achter en breng
gebruikt goed altijd terug naar de bar.
8. Laat het coachen over aan de elftalbegeleiding.
9. Van iedereen wordt verwacht dat zij leden en bezoekers
aanspreken op ongewenst gedrag, bij ernstige gevallen
gelieve direct contact te zoeken met een van de bestuursleden.
Indien u zich niet kunt verenigen met deze geldende regels verlaat
dan onze accommodatie!!!!!!!!
Indien u zich niet houdt aan deze geldende regels is het bestuur u
bevoegd te (laten) verwijderen van de accommodatie van B.S.V.
Boeimeer.
Bestuur B.S.V. Boeimeer
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