Gedragscode vv Beek Vooruit
Regels (of afspraken) vormen de basiselementen voor het functioneren van een samenleving en dus
ook voor een vereniging als de onze. Immers, vv Beek Vooruit is een onderdeel en een afspiegeling
van de samenleving. Regels en afspraken, in de vorm van gedragscodes, zijn nodig om de club goed te
kunnen besturen, een gezond sportklimaat te creëren en de accommodatie heel, schoon en veilig te
houden. Bovendien geloven wij dat door het hanteren van regels, op den duur ook de uitstraling van de
club naar buiten en de prestaties op het veld positief beïnvloed zullen worden.
Niet alleen vv Beek Vooruit vindt dit belangrijk. Daarom zijn er gezamenlijk afspraken gemaakt met
alle Bredase voetbalverenigingen, samen met de Gemeente Breda.
Deze gedragsregels moeten ervoor zorgen dat we zowel op als rond het veld sportief en respectvol met
elkaar omgaan.
Deze afspraken zijn gemaakt:
• Samen tot de beste prestaties komen;
• Je eigen verantwoordelijkheid nemen;
• Het spel spelen volgens de spel- en gedragsregels;
• Je inleven in anderen;
• Een veilige omgeving bieden;
• Waardering tonen aan alle betrokkenen;
• Het beste uit jezelf en een ander halen op een positieve manier.
(vv Beek Vooruit – Gemeente Breda – Breda Actief – O.B.A. Breda)
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1.

Inleiding

Sporten doe je voor je plezier. Onze vereniging vv Beek Vooruit wil ieder lid de optimale
mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis
kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende
en sportieve vereniging zijn die herkend wordt als een aantrekkelijke club. Een club waar
respect voor een ander, materiaal en accommodatie hoog in het vaandel staan.
Wat verstaan we eigenlijk onder normen en waarden:
Waarde: Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtlijn
voor het handelen.
Norm: Een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Ook
wel genoemd een concretisering van de waarde.
…en wat onder Fair Play:
Het Fair Play beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel
mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de
manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en
regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit
vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven)
stimuleren naar de geest ervan te handelen!
Waardering
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van
onderhoudsmedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen
dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al
die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt,
is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!
Waar draait het om
Iedere week wordt er getraind en ieder weekend worden er wedstrijden gespeeld. Veel zaken
gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport
wordt beoefend conform de bedoelingen van het spel.
De realiteit is echter dat er op en rondom de voetbalvelden ook dingen gebeuren die het
voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een
afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd
wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!
Het bestuur van vv Beek Vooruit voert deze Gedragscode in met als doelstelling vast te leggen
wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Wat is acceptabel en wat niet!
Preventief en correctief optreden
Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch
voorkomen, dan consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze
Gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke
vorm van verbaal en/of fysiek geweld of ander grensoverschrijdend gedrag niet zal worden
getolereerd.
Preventief beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en
gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken.
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan
overtreding van de gedragsregels en daarom voor sancties in aanmerking komen.
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Het beleid wordt regelmatig (minimaal eenmaal per jaar) door het bestuur geëvalueerd en
indien nodig bijgesteld.
De Gedragscode dient te worden beschouwd als onderdeel van de verenigingsstatuten. Op grond
van artikel 20 van de verenigingsstatuten is de bevoegdheid tot het vaststellen van een de
gedragscode voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering. Bij bestuursbesluit d.d. 27-012022 is besloten tot invoering van deze gedragscode per 01-02-2022 en deze tevens te
agenderen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
Vertrouwenscontactpersoon
Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Er
zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen
heel goed worden besproken met een leider, clustercoördinator, commissielid of bestuurslid.
Soms blijkt deze stap toch te groot en is er behoefte aan een vertrouwelijk gesprek. Hiervoor
kun je terecht bij een van de vertrouwenscontactpersonen van vv Beek Vooruit.
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2.

Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een
functie bekleedt) in de vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.
Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel
mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten
worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de
voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn
vastgelegd in deze Gedragscode, waarin we de normen en waarden voor ons handelen hebben
vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig er elkaar op aan te
spreken.
Het bestuur van vv Beek Vooruit vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens
en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel
op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.
Uitgangspunten
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk en onder
begeleiding van o.a. de scheidsrechter, beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder
tegenstander geen voetbal. We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
• Respect voor anderen is essentieel. Verbaal en fysiek geweld is uit den boze. Pesten wordt
niet getolereerd.
• Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs, (assistent-)
scheidsrechters- en andere gasten.
• Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen.
• Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex is alleen toegestaan in de
kantine en op het terras.
• vv Beek Vooruit streeft ernaar een rookvrij sportpark te worden.
• Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde
sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB
opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het
betreffende verenigingslid.
• Ieder verenigingslid is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de
gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het
clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van
genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden
gedeponeerd.
• Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid dat zich heeft
schuldig gemaakt aan enige vorm van wangedrag zoals, vernieling, geweldpleging, diefstal
en/of andere gedraging die in strijd is met deze gedragsregels moet zich verantwoorden
voor het bestuur.
• Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze
gedragsregels overtreedt.
Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk
daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
• Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
• Supporters geven langs de zijlijn positieve aanmoediging en bemoeien zich niet met de
leiding.
• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
• Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
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•
•
•

De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
Geluidsboxen zijn niet toegestaan op het terrein.
Het is – met uitzondering van verenigingsactiviteiten – alleen toegestaan om het hoofdveld
te betreden tussen 9:00 uur en 20:00 uur. Ook het voorste deel van het C-veld is hiervoor
beschikbaar (het achterste deel niet vanwege mogelijk overlast voor de buren). Voor de
overige velden en buiten deze tijden geldt op dit complex een betredingsverbod (artikel 461
Wetb.v. Strafr). Dit verbod zal actief worden gehandhaafd.
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2.1 Gedragsregels per doelgroep
Hierna volgen de specifieke gedragscodes per doelgroep. Deze regels komen voort uit de
kernwaarden sportiviteit, respect, eerlijkheid, spelplezier en betrokkenheid.
Ieder lid heeft de plicht tot naleving van de gedragsregels zoals bepaald in het
Gedragscode van vv Beek Vooruit.
2.1.1 Gedragsregels voor de spelers
Wij voetballen met respect voor iedereen en wij vinden sportiviteit en eerlijkheid belangrijk.
Ons doel is om onze voetbalkwaliteiten en ons (spel) plezier te vergroten en laten als echte
teamspelers betrokkenheid bij ons team en de club zien.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wij waarderen en tonen respect voor onze medespelers en tegenstanders en onthouden ons
van racistische en beledigende uitlatingen en provocerend gedrag.
Wij waarderen en tonen respect voor de scheidsrechters, die zich iedere week weer
inzetten voor een eerlijke en sportieve wedstrijd.
Wij spelen eerlijk en onthouden ons van grensoverschrijdende overtredingen.
Wij respecteren de eigendommen van anderen voetballers en van de voetbalverenigingen.
Wij respecteren de spelregels van het voetbalspel en de beslissingen die de scheidsrechter
en trainer/begeleider nemen.
Wij willen op een eerlijke wijze de wedstrijd winnen en tonen ons sportieve verliezers.
Wij spelen als team en zullen als voetvalvrienden de strijd met onze tegenstanders aangaan.
Als teamspelers waarderen wij elkanders kwaliteiten en ondersteunen de minder sterke
kanten.
Wij streven naar veel plezier tijdens de wedstrijden en trainingen. Wij zorgen ervoor dat
tijdens de wedstrijd/training dit plezier wordt vergroot door samen te werken aan techniek
en samenspel.
Wij zorgen dat kleedkamerhumor leuk is voor iedereen. Wij pesten niet, want niemand mag
de dupe worden van onze grappen.
Wij zorgen ervoor dat de kleedkamers na de training/wedstrijd netjes worden
achtergelaten (ook bij die van de tegenstander!).
Na de training dienen de doelen op de doelopstelplaats en ander spelmateriaal in de
daarvoor bestemde ruimten te worden teruggezet.
Ik kom naar de trainingen en wedstrijden en laat mijn team niet in de steek, anders bel ik
netjes en op tijd af.
In de kleedkamers wordt geen alcohol genuttigd en er wordt niet gerookt. Alcohol onder de
18 is sowieso verboden.
Drugs zijn uit den boze, hieronder verstaan we ook het handelen in drugs.
Wij tonen onze betrokkenheid bij het team door te ondersteunen en assisteren bij
teamactiviteiten (wedstrijdformulieren, grensrechteren, kleding).
Wij helpen elkaar om bovenstaande afspraken te respecteren. Wij spreken elkaar aan op
ongewenst gedrag en zullen elkaar daarin steunen.
Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.
Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
We verwachten dat onze leden zich actief inzetten voor de vereniging.

Hand geven* voor aanvang van en na de wedstrijd.
De drempel om een onbekende voetballer tijdens een wedstrijd eens flink te "raken" is soms vrij
laag. Echter de drempel wordt wat hoger, als je iemand wél kent, ook al is het maar
oppervlakkig. Vanuit deze filosofie hebben de KNVB het kennismaken vóór de wedstrijd
ingevoerd. De bedoeling is dat de spelers van beide teams elkaar voorafgaande aan de wedstrijd
een hand geven. En natuurlijk worden de scheidsrechter en zijn beide (club)assistenten niet
vergeten! Een "handje" na de wedstrijd is trouwens eveneens vanzelfsprekend.
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*I.v.m. geldende coronamaatregelen kan dit ook een boks of elleboog zijn.
2.1.2 Gedragsregels voor de ouders/verzorgers en bezoekers
Positieve supporters langs het veld geven de wedstrijd nog meer vreugde, passie en spanning.
Zij tonen respect voor spelers, tegenstanders en overige supporters en stimuleren de spelers
naar een hoger niveau.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Supporters langs de kant van het veld tonen zich een goed supporter en geven het goede
voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en om het veld.
Een goede supporter moedigt de spelers positief aan en onthoudt zich van technische en
tactische aanwijzingen. Dat is de taak van de trainer/begeleider.
Men blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken en/of buiten de lijnen van het veld.
Men onthoudt zich van commentaar op de leiding (scheidsrechter, grensrechters).
Men helpt de vereniging door kleedkamers, kantine en terrein netjes achter te laten.
Men spreekt elkaar aan op bovenstaande regels en indien nodig wordt het gemeld bij de
begeleider van het team of het wedstrijdsecretariaat..

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
8. Zo veel mogelijk aanwezig zijn bij de wedstrijden en zijn regelmatig bereid te rijden naar
een uitwedstrijd en de voetbalshirts te wassen.
9. Ervoor zorgen dat hun zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
10. Erop toezien dat hun zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
11. Ervoor zorgen dat de contributie op tijd wordt voldaan.
12. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
13. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van
beide teams.
14. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de
jeugd te voorkomen.
15. We verwachten dat ook de ouders van onze (jeugd)leden zich actief inzetten voor de
vereniging.
16. De kinderen hun privacy gunnen tijdens het gebruik van de kleedkamers.
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2.1.3 Gedragsregels voor de trainers/begeleiders
Voor een positieve, lof uitende trainer en leider loopt een voetballer een stapje harder. Wees die
trainer die gerespecteerd wordt om zijn kennis en de positieve uitstraling naar de spelers toe.
Wees die leider die spelplezier vooropstelt en na een goede teamprestatie het team
complimenteert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

De trainer/leider communiceert zijn/haar beslissingen helder en duidelijk.
De trainer/leider is redelijk in zijn/haar eisen naar de spelers (tijd, energie, enthousiasme),
hierbij rekening houdend met leeftijd, fysieke en mentale capaciteiten van de spelers.
De trainer/leider deelt de spelers in op basis van leeftijd, vaardigheid en fysieke
gesteldheid.
De trainer/leider geeft alle spelers de kans om tijdens de wedstrijd en de training aan het
spel deel te nemen.
De trainer/leider leert de spelers dat naast spelvreugde en talentontwikkeling, winnen en
verliezen onderdeel van het spel is.
De trainer/leider gaat met respect met de spelers om. Zij letten op hun taalgebruik en
maken geen negatieve opmerkingen die denigrerend voor de spelers kunnen zijn.
De trainer/leider draagt zorg voor het materiaal (veiligheid en verzorging). De
trainer/leider is verantwoordelijk dat de spelers de kleedkamers schoonmaken na de
training/wedstrijd (ook bij die van de tegenstander!).
Na de training dienen de doelen op de doelopstelplaats en ander spelmateriaal in de
daarvoor bestemde ruimten te worden teruggezet.
Bij het indelen en het bepalen van de duur van de training wordt rekening gehouden met de
leeftijd, vaardigheid en fysieke gesteldheid van de spelers.
De trainer/leider ontwikkelt teamrespect voor de scheidsrechter, de vaardigheden van de
tegenstander en diens trainer/begeleider.
De trainer/leider laat in zijn doen en laten in en buiten het veld voorbeeldgedrag zien, waar
de spelers tegenop kijken en respect tonen, zoals bijvoorbeeld niet te roken of te schelden.
Een gesprek met één speler vindt altijd plaats in een openbare ruimte (niet in de
kleedkamer). Hierbij maakt de trainer/leider gebruik van het vier-ogen-principe: dat
betekent dat een volwassene altijd moet kunnen meekijken of meeluisteren met een
trainer/leider.
De trainer/leider gunt de spelers hun privacy tijdens het gebruik van de kleedkamers.
De trainer/leider spreekt de spelers aan op pestgedrag of ander grensoverschrijdend
gedrag. Indien nodig, rapporteert hij/zij problemen of grensoverschrijdend gedrag bij een
van de vertrouwenscontactpersonen. Bij (vermoeden van) seksuele intimidatie moet de
trainer/leider dit melden aan het bestuur.
De trainer/leider van het team zullen gevraagd worden een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) te overleggen aan het bestuur van de vereniging.
Blijf op de hoogte de wedstrijdregels en van de beginselen van goede training en van groei
en ontwikkeling van de kinderen.
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2.1.4 Gedragsregels voor de vrijwilliger
Vrijwilligers zijn voor onze club van zeer groot belang. Door hun betrokkenheid kunnen er
wekelijks vele junioren en senioren deelnemen aan de wedstrijden en trainingen. Om een
sportieve en respectvolle voetbalvereniging te zijn, hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie.
Vanzelfsprekend zijn er voor hen ook een aantal aandachtspunten.
1.

Vrijwilligers kunnen zich voor allerlei voorkomende taken aanmelden bij het bestuurslid
vrijwilligerszaken.
2. De vrijwilliger dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de
activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
3. De vrijwilliger neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode
e.d. contact op met de begeleider/aanvoerder van het desbetreffende team of, indien dit
niet mogelijk is, met een bestuurslid van de vereniging.
4. De vrijwilliger fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
5. De vrijwilliger maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen,
kwetst niemand opzettelijk.
6. De vrijwilliger heeft respect voor anderen en is zuinig op alle materialen van de vereniging.
7. Vrijwilligers die zich aanmelden voor bepaalde taken worden door een bestuurslid
aangesproken op hun nagekomen afspraken, inzet en gebleken geschiktheid.
8. Een vrijwilliger maakt geen misbruik van zijn functie.
9. Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid.
10. Vrijwilligers zullen gevraagd worden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen
aan het bestuur van de vereniging.
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2.1.5 Gedragsregels voor de bestuurder
Een goede, gezonde vereniging heeft een bestuur dat adequaat en consistent handelt. Het
bestuur maakt het mogelijk dat de verschillende commissies op een sportieve wijze alle
voetbalzaken kunnen organiseren, zodat de leden optimaal kunnen sporten op hun eigen niveau.
Ook het bestuur heeft een voorbeeldfunctie aangaande sportiviteit en respect.
1.

Het bestuur zorgt voor gelijke mogelijkheden voor deelname aan sportactiviteiten voor alle
voetballers ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
2. Het bestuur betrekt haar leden in de organisatie van de vereniging.
3. Het bestuur is verantwoordelijk dat alle materialen en voorzieningen voldoen aan de
veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle spelers.
4. Het bestuur dient sportiviteit en respect uit te stralen en heeft zodoende een zeer
belangrijke voorbeeldfunctie.
5. Het bestuur zorgt ervoor dat de trainers/leiders van een bezoekende vereniging worden
verwelkomd op ons sportcomplex.
6. Een bestuurder maakt geen misbruik van zijn functie.
7. Het bestuur heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor trainers voor ieder team,
die op een respectvolle manier met de spelers omgaan en in staat zijn sportiviteit, teamspel
en goede technische vaardigheden te bevorderen. Vv Beek Vooruit streeft naar een zo hoog
mogelijk niveau van deze trainers, maar kan dat niet garanderen.
8. Het bestuur zorgt in principe voor scheidsrechters, die in staat zijn een wedstrijd op een
eerlijke en sportieve wijze in goede banen te leiden.
9. Het bestuur biedt cursussen aan om trainers en leiders te trainen in het begeleiden van
teams met de nadruk op sportiviteit.
10. Het bestuur is verplicht (vermoeden van) seksuele intimidatie te melden bij de KNVB of bij
Centrum Veilige Sport.
11. Het bestuur spreekt alle personen aan die zich op welke wijze ook niet houden aan de
geldende gedragscodes, of de voor de hand liggende, algemene omgangsnormen.
12. Ieder bestuurslid dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen aan de
vereniging op het gebied van werken met kinderen en indien van toepassing op hun functie.
Het bestuur legt sancties op aan leden, die zich niet conform de geldende gedragscodes hebben
gedragen.
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3.

Sancties

Het bestuur is krachtens artikel 6 van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging aan
leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de
verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in artikel 6 lid 3-5 van de statuten. Sancties kunnen
bestaan uit:
1. Berisping c.q. waarschuwingsbrief.
2. Opleggen van een taakstraf of geldboete
3. Uitsluiting van wedstrijden en/of trainingen.
4. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten.
5. Voor een bepaalde tijd de toegang tot het sportpark ontzeggen.
6. Royement
Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de
rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen.
Het bestuur heeft de bevoegdheid iedereen te horen die zij wil horen en zij heeft toegang tot alle
relevante informatie, om te komen tot een goede beoordeling. Het bestuur heeft de bevoegdheid
om tijdelijke maatregelen te nemen.
Er vindt een onderzoek plaats volgens het principe van hoor en wederhoor. De aangeklaagde
kan zich bij dit onderzoek door de trainer/leider, categorie-coördinator of ouders/verzorgers
terzijde laten staan. Van de gesprekken wordt een samenvatting opgesteld, die door alle partijen
wordt ondertekend. Tijdens het onderzoek bestaat er een geheimhoudingsplicht voor alle
partijen.
Een onderzoek naar “wangedrag” is overigens bestemd voor iedereen die zich niet aan de
gedragsregels/code houdt; ouders en andere toeschouwers zullen ook ter verantwoording
geroepen worden.
Een royement kan alleen door het bestuur worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige
mate in strijd met de statuten, huishoudelijke reglementen (waaronder deze Gedragscode) en/of
in strijd met besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De
betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is
binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst.
De rechten van de betrokkene - waaronder het recht van beroep - zijn gewaarborgd.
Invoering normen en waarden beleid:
Nieuwe leden zal bij de inschrijving gevraagd worden hun handtekening te zetten op het
aanmeldingsformulier, waardoor ze aangeven dat ze kennis hebben genomen van de
gedragscode en ze akkoord gaan met de gedragscode.
Door het bestuursbesluit d.d. 27-01-2022 is de gedragscode van toepassing op alle leden van vv
Beek Vooruit vanaf 01-02-2022. Tot aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering is er
sprake van een proefperiode. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal er een
evaluatie van de proefperiode plaatsgevonden hebben en zal deze evaluatie moeten leiden tot
een bekrachtiging van de definitieve gedragscode door de Algemene Ledenvergadering. De
gedragscode is dan onverkort van toepassing op bestaande èn nieuwe leden (spelers,
ouders/verzorgers, trainers/begeleiders, vrijwilligers en bestuurders) van de vereniging.
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