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VV Keer is een gezellige, gastvrije en maatschappelijk betrokken voetbalvereniging waar
plezier voor iedereen voorop staat. Onze slogan “VV Keer, Voetbal én meer” staat ervoor dat er
naast voetbal diverse andere activiteiten voor en door onze leden, familie en supporters
worden georganiseerd. Bij VV Keer kan zowel prestatief als recreatief worden gesport in een
gezellige sfeer, waarbij sportiviteit binnen en buiten het veld hoog in het vaandel staat.
Respect voor elkaar vinden wij zeer belangrijk, net als normen en waarden. Kortom, VV Keer is
een vereniging waar van alle leden een bijdrage aan een gezonde clubcultuur wordt verwacht.
VOG
VV Keer wenst haar leden een veilige sportomgeving te bieden. Een van de middelen hiervoor is een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast maken wij gebruik van een vertrouwenspersoon.
Voor alle betrokkenen bij jeugd- en seniorenteams vragen we vanaf nu jaarlijks een VOG. Onder
“betrokkenen” wordt verstaan de leiders van jeugd- en seniorenteams, leden die als scheidsrechter
optreden en de bestuursleden van VV Keer. Door het Ministerie omschreven als alle vrijwilligers die
werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie.
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het
vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving in dit geval bij onze vereniging. De
criteria van de VOG zijn hierop afgestemd.
GEDRAGSREGELS
Deze gedragsregels zijn, anders dan omgangsregels, afdwingbaar. Als een of meerdere
gedragsregels overtreden worden dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen
vanuit de sportbond.
Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld door
NOC*NSF binnen de georganiseerde sport. Een begeleider is degene die een sporter in de ruimste
zin van het woord begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is op en rondom de plaats
waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook. Onder
‘begeleider’ wordt hier verstaan: trainers, leiders, ouders/verzorgers in functie als begeleider,
paramedisch verzorgers, bestuur, en algemene organisatie. Vrijwilligers dus die werken met mensen
in een afhankelijkheidssituatie.
- De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan
voelen.
- De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het
kader van de sportbeoefening.
- De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover
de sporter.
- Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
- De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel van aard zal ervaren, zoals
doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
- De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel
dan ook.
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- De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
- De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen
schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie
de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of
instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
- De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van
de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
- De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
- In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid
van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

OMGANGSREGELS
Om iedereen een plezierige omgeving te bieden hebben we omgangsregels opgesteld voor iedereen
die binnen VV Keer actief is. Deze regels gelden niet alleen voor activiteiten op ons eigen complex,
maar ook als wij te gast zijn bij andere verenigingen.
- Je komt met een positieve, opbouwende instelling naar de vereniging. Je draagt bij aan een prettige
sfeer.
- Je gedraagt je sportief en toont respect voor medespelers, tegenstander, teamleiding en alle andere
vrijwilligers van de vereniging.
- Je hebt oog voor de grenzen van de ander en respecteert deze.
- Als je merkt dat je eigen grens in het geding is, geef je dit aan bij de ander.
- Je spreekt niet negatief over anderen, je discrimineert en kwetst niemand. Je accepteert dat ook niet
van anderen en spreekt hen hier zo nodig op aan.
- Als je ergens mee zit, probeer je dat te bespreken. Dat kan met je teamleiding of elkaar. Kom je er
niet uit dan kan de vertrouwenspersoon eventueel helpen.
- Je gaat zorgvuldig om met materialen en het sportpark. Heb je toch iets kapot gemaakt, dan meld je
dat aan de leiding.
- Je maakt geen rommel, je ruimt je eigen (of achtergebleven) afval op en vraagt anderen dat ook te
doen.
- Als je een afspraak niet kunt nakomen, laat je dit altijd en tijdig weten aan diegene met wie je de
afspraak hebt gemaakt.
- Je laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter.
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- Je houdt je aan de afspraken over het gebruik van, en toegang tot, de kleedkamers. Deze worden bij
de seizoensstart per team (en eventueel ouders) gemaakt.
- Er wordt door leiders en spelers niet gerookt in de aanloop naar, tijdens en direct na afloop van
trainingen en wedstrijden. Als anderen deze regels niet nakomen, spreek je ze daar positief op aan.
Training
- Voetbal is een teamsport en de spelers leveren een actieve bijdrage aan de teamopbouw. We
steunen elkaar in en buiten het veld.
- Aan de trainingen wordt serieus en actief deelgenomen. Er wordt geluisterd naar de trainers.
- Voor de training ben je op tijd aanwezig.
- Indien je verhinderd bent voor een training zorg je ervoor dat de trainer minimaal een halve dag van
tevoren op de hoogte is. Afmelden doe je via een persoonlijk bericht of telefoontje naar de trainer (dus
niet via een groepsapp).
- Er wordt meegeholpen met de materialen klaarzetten, opruimen en kleedkamer schoonmaken. Alle
ballen worden na de training samen verzameld en opgeborgen.
- Spelers gedragen zich fatsoenlijk in de kleedkamer voor en na de training/wedstrijden en laten de
ruimte achter zoals deze was bij binnenkomst.
Wedstrijd
- Je dient op de verzameltijd aanwezig te zijn. De verzameltijd wordt bepaald door de trainer en leider
van je team. De spelers verzamelen bij thuiswedstrijden in het kleedlokaal.
- Indien je verhinderd bent, zorg je ervoor dat de trainer/leider hiervan minimaal twee dagen van
tevoren op de hoogte is. Geplande afwezigheid, zoals vakantie of schoolreis, dient zo vroeg mogelijk
doorgeven te worden zodat een vervanger voor de betreffende wedstrijd kan worden opgeroepen.
- De spelers kennen de spelregels, houden zich hieraan en accepteren zonder commentaar de
beslissingen van de (assistent)scheidsrechters.
- Spelers en ouders gedragen zich positief richting eigen team, tegenstander en wedstrijdleiding. Alle
vormen van wangedrag (zoals schelden, pesten, stemming maken) zijn uit den boze.
- Bij aanvang van de competitie worden ouders/verzorgers ingepland voor het rijden naar de
uitwedstrijden. Bij verhindering moeten de ouders/verzorgers zelf voor vervanging zorgen. Er mogen
maximaal 4 spelers per auto mee (naast de bestuurder). De voetbalschoenen worden apart
meegenomen zodat de auto’s schoon blijven.
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VERTROUWENSPERSOON
Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere
ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een
ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de
betrokkene als ongewenst wordt ervaren.
Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt
ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede
of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook
kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijvoorbeeld
een leider/trainer is.
In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die
een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen
met jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo iemand noemen ze een
vertrouwenspersoon.
Voor vragen of opmerkingen omtrent de VOG en of gedragsregels kun je contact opnemen met de
voorzitter: voorzitter@vvkeer.nl
Onze vertrouwenspersoon Marijke Mingels is te bereiken via: mingelsmarijke@hotmail.com

