Commissie ‘Sportiviteit en Respect’
Waarom een ‘sportiviteit en respect’ Commissie?
Dat vervelende normoverschrijdende incidenten de gemoederen in de sport regelmatig bezighouden
is algemeen bekend en ook niet geheel onverklaarbaar. De sport is een afspiegeling van het
maatschappelijk leven en daarin doen zich helaas excessen en incidenten voor die niet passen binnen
dat wat we algemeen beschouwen als normaal sociaal met elkaar omgaan. Daarnaast is het zo dat
we in de sport vaak met strijd en emotie te maken hebben en dit zijn twee ingrediënten waardoor
het op en rond de sportvelden nogal eens sneller uit de hand kan lopen.
Betekent dit dan dat we ongewenst gedrag in de sport moeten accepteren en gedogen ?
Nee, beslist niet vinden de sportbonden en vindt ook UDI’19. Ongewenst gedrag zoals respectloze
gedragingen, schelden, pesten, intimidatie, bedreigen, geweld en seksuele misdragingen hoort
simpelweg niet thuis in de sport en moet stellig worden tegengegaan. Sportbeoefening en
sportbeleving behoort leuk te zijn. We doen het voor onze ontspanning, om fit te blijven en om
plezier aan te beleven. Dit mogen we niet uit het oog verliezen.
UDI’19 realiseert zich terdege dat het niet als vanzelfsprekend gevrijwaard zal zijn van ongewenst
gedrag. UDI’19 beseft ook goed dat dergelijk gedrag funest is voor de goede sfeer en schadelijk is
voor de slachtoffers, voor de vereniging en ook voor de plegers. Zo kunnen slachtoffers alle plezier in
hun sport verliezen en bij ernstige vormen van intimidatie, bedreigingen, geweld of seksueel
misbruik, zelfs langdurig last houden van psychische en fysieke problemen. De pleger zal de
ingrijpende gevolgen van beschuldigingen en sancties ervaren en binnen de vereniging zullen
incidenten tot aantasting van het veiligheidsgevoel en sportplezier leiden. Daarnaast schaadt het
natuurlijk de goede naam van de club.
Dit alles willen we bij UDI’19 natuurlijk voorkomen en daarom is er een commissie opgericht die de
vereniging helpt om een normen en waarden beleid jaarlijks te toetsen, de voortgang van het proces
te bewaken en deze uit te voeren. Het doel van dit beleid is tweeledig: preventie van ongewenst
gedrag enerzijds en het creëren van een sportieve, veilige en prettige "UDI’19-omgeving" voor alle
leden anderzijds.
Mocht een en ander ertoe leiden dat een lid toch over de schreef gaat dan zal de commissie niet
schromen het bestuur te adviseren betreffende lid een straf op te leggen conform de uitgangspunten
zoals die in het statuut beschreven staan.
Wat doet de Commissie ‘Sportiviteit en Respect’?
De Commissie Sportiviteit & Respect is een door het bestuur ingestelde adviescommissie die de
vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een normen- en
waardenbeleid.
Dit betekent concreet dat de commissie de volgende taakstellingen heeft:
 Het toetsen van de statuten Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag. Deze statuten
dienen te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van
gedragsreglementering.
 Het bewaken en toetsen van gedragsregels
 Het bewaken en toetsen van een incidentenprocedure en een sanctie reglement
 Het ondernemen van initiatieven om normen- en waardenbeleid binnen de vereniging te
implementeren en bekendheid te geven.
 Het adviseren van het bestuur op het gebied van normen en waarden
 Verslaglegging aan het bestuur.
 Het onderhouden en zo nodig bijstellen van het normen en waardenbeleid

Nadere taakstelling Commissie ‘Sportiviteit en Respect’
Gevraagd en ongevraagd kan de Commissie Sportiviteit & Respect advies geven over incidenten
Commissie hanteert daarbij de volgende werkwijze:
 Een ieder 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 de statuten en
reglementen van de KNVB en UDI’19.
 Het conflict of incident dient schriftelijk bij de Commissie Sportiviteit & Respect te worden in
gediend. Het meldingsformulier is te downloaden via de UDI’19 site of te verkrijgen bij het
wedstrijdsecretariaat.
 Afhankelijk van de aard van het incident en/of conflict wordt bepaald of de betrokkene door
de commissie wordt uitgenodigd.
 Er vindt een onderzoek plaats op basis van hoor- en wederhoor. De betrokkene(n) kan zich
laten bijstaan door b.v. trainer / ouder / leider coördinator, tenzij deze persoon zelf
onderdeel uitmaakt van het onderzoek.
 Van de gesprekken wordt een samengevat gespreksverslag opgesteld.
 Indien de betrokkene(n) een lid is die valt onder de jeugdafdeling, dan worden de ouders op
de hoogte gehouden van het verloop van de procedure.
 Aan de uitnodiging van de commissie dient gehoor te worden gegeven.
 Indien betrokkene(n) geen gehoor geeft aan de uitnodiging van de commissie zal de zaak
zonder inbreng van betrokkene(n) worden behandeld. Bij het advies aan het Bestuur zal in de
te nemen maatregelen rekening gehouden worden met het niet voldoen aan de uitnodiging
van de commissie om te verschijnen.
 Alle adviezen aan het Bestuur worden in het meldingsformulier opgenomen.
 Bij het niet nakomen van de opgelegde sancties zullen er aanvullende maatregelen genomen
worden.
 De commissie geeft hierover dan aanvullend advies aan het Bestuur.
 Bij recidive zal er rekening worden gehouden met het advies dat wordt gegeven aan het
Bestuur.
Samenstelling van de Commissie ‘Sportiviteit en Respect’
De leden van de commissie worden benoemd door het Bestuur.
De samenstelling van de commissie zal dusdanig zijn dat er zowel sportieve kennis dan wel
voetbalkennis in de commissie aanwezig is
samenstelling:
 De volgende personen maken deel uit van de commissie: Marie-Louise v.d. Burgt, Jan v.
Asseldonk, Leon Hagemeijer, Caroline Walk (secretaris) en Paul Veldhuisen (voorzitter).
 Commissie is bereikbaar via het mailadres sportiviteitenrespect@udi19.nl
De vertrouwenscontactpersonen
UDI’19 heeft 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld als vertrouwelijk aanspreekpunt voor UDI’19
leden en overige UDI’19 betrokkenen bij incidenten op het gebied van seksuele intimidatie,
wangedrag en overige vormen van gedrag waardoor men zich benadeeld of gedupeerd voelt. Zij
kunnen rechtstreeks benaderd worden en hebben als taak te luisteren, te adviseren, te signaleren en
hulp en oplossingsmogelijkheden aan te reiken bij gedragsproblemen. Indien nodig leggen zij contact
met vertrouwenspersonen van het NOC/NSF. Vertrouwenscontact personen behandelen verkregen
informatie strikt vertrouwelijk met uitzondering van situaties waarbij ernstige schade voor de
vereniging of wezenlijke risico's voor derden dreigt.
voor meer informatie, zie de UDI site:
http://udi19.nl/informatie/vertrouwenspersoon.html

