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PREVENTIE- & INTEGRITEITSPLAN S.V. SLIKKERVEER 

Normen en waarden 

Binnen S.V. Slikkerveer zijn normen en waarden een belangrijk onderdeel, zeker binnen de 

jeugdafdeling waar de vereniging een maatschappelijke rol vervult. Een veilig sportklimaat 

voor iedereen is wat onze vereniging nastreeft. Daarom gelden de normen en waarden voor 

iedereen die binnen onze vereniging actief is.  

S.V. Slikkerveer heeft 3 kernwaarden geformuleerd die de pijlers vormen van onze vereniging 

en waarop deze functioneert, deze pijlers vormen een belangrijke richtlijn voor ons dagelijks 

denken en doen. Die kernwaarden zijn: 

 

Vanuit de kernwaarden zijn er omgangsregels en gedragsregels geformuleerd. Van iedereen 

die onze vereniging bezoekt, vrijwilligers, kinderen, ouders/verzorgers, senioren of andere 

bezoekers, verwachten we dat zij zich aan de omgangs- en gedragsregels houden. Uiteraard is 

er binnen onze vereniging ook geen plek voor grensoverschrijdend of seksueel getint gedrag.  

Algemene omgangsnormen: 

1. Wij keuren iedere vorm van discriminatie, pestgedrag, intimidatie, geweld, 

bedreigingen en uitsluiting af. 

2. Wij kunnen elkaar aanspreken op ons gedrag en accepteren ook om aangesproken te 

kunnen worden. 

3. Als iemand hindert of lastigvalt, dan vragen wij hem/haar hiermee te stoppen, als dat 

niet helpt kunnen we altijd een ander om hulp vragen en zo nodig maken wij melding 

van ongewenste situaties. 

4. We berokkenen de ander geen schade toe, ook niet aan de spullen van een ander. 

5. We respecteren elkaar en houden rekening met de grenzen van de ander. Ook 

respecteren we de functionerende vrijwilligers, commissieleden en bestuurders. 

Samen 



  
EEN WARM NEST VOOR TALENT EN LIEFHEBBER 

 
 SV Slikkerveer 

Kastanjelaan 28 

2982 CM  RIDDERKERK 

Sportpark Reyerpark | Relatienummer KNVB: BBDZ61W 
NL40 RABO 0355 4782 42 | 0180-413045 | www.svslikkerveer.nl 

6. We maken geen seksueel getinte opmerkingen en komen niet ongewenst te dichtbij of 

raken een ander niet tegen zijn of haar wil aan. 

7. We volgen de aanwijzingen op het sportpark op. Rijden niet op een fiets, scooter of 

ander voertuig op het sportterrein en vernielen niets aan/op het sportterrein. 

8. Slikkerveer toont zich een goede gastheer voor de bezoekende clubs en (assistent) 

scheidsrechters. Ook bij uitwedstrijden toont Slikkerveer zich een goede gast. 

9. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportterrein buiten de kantine en het 

terras, is verboden en het algemene rookverbod dient nageleefd te worden. Laat geen 

vuilnis achter, gooi alles weg in de daarvoor bestemde afvalcontainers. 

10. Het gebruik van drugs of bij zich hebben van wapens of steekwapens is verboden 

 

Gedragsregels voor spelers 

Als lid van S.V. Slikkerveer maak je deel uit van een vereniging én van een team, hier horen 

een aantal gedragsregels bij: 

11. Als lid van Slikkerveer vertegenwoordig je de vereniging Slikkerveer, zowel binnen als 

buiten het veld. Tegen wangedrag zal streng worden opgetreden. Toon respect. 

Uitgangspunt is een positieve en sportieve houding tov je eigen team, de 

tegenstanders, scheidsrechter en publiek. Na afloop van een wedstrijd geef je je 

tegenstander een hand. 

12. De voertaal in Slikkerveer-verband is in basis Nederlands (uitzondering als je de 

Nederlandse taal niet machtig bent). 

13. Voetbal is een teamsport; kom daarom op tijd bij trainingen en wedstrijden. Afmelden 

doe je ruim van tevoren bij je leider of trainer of de daarvoor aangewezen persoon. 

14. De spelers luisteren naar de aanwijzingen van hun leiders en trainers. 

15. Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van scheenbeschermers verplicht, het 

dragen van sieraden is niet toegestaan. 

16. Opgelopen gele en rode kaarten waarvoor de KNVB een bedrag in rekening brengt 

dienen door de speler zelf betaald te worden. 

17. Na de wedstrijden wordt er door alle spelers gedoucht, daarbij wordt het dragen van 

badslippers aangeraden.  

18. Voetbalschoenen moeten buiten schoongemaakt worden en de kleedkamer wordt na 

gebruik netjes achter gelaten. 

19. Op wedstrijddagen draag je het officiële clubtenue of sponsortenue, je bent hier 

verantwoordelijk voor en dient hier zorgvuldig mee om te gaan, evenzo voor ter 

beschikking gestelde materialen. 

20. Uiteraard blijf je van andermans eigendommen af! 
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Gedragsregels voor trainers en leiders 

Trainers en leiders van S.V. Slikkerveer hebben een belangrijke maatschappelijke taak. 

Trainers zien erop toe dat de spelers uit hun team zich aan de regels houden. De volgende 

gedragsregels gelden: 

21. Trainers zien toe op het gedrag van (individuele) spelers en op het gedrag van de 

ouders; indien ouders ongewenst gedrag vertonen (gedrag wat niet verenigbaar is met 

genoemde gedragsregels), wordt het (jeugd)bestuur hiervan in kennis gesteld. 

22. Indien het gedrag van jeugdspelers (herhaaldelijk) buitensporig is, wordt het 

(jeugd)bestuur hiervan in kennis gesteld. 

23. Voor de jeugdspelers vervult de trainer/leider een voorbeeldfunctie, er wordt dan ook 

van trainers verlangd dat zij tijdens het uitoefenen van hun functie geen alcohol 

nuttigen of roken. 

24.  Indien de KNVB n.a.v. wangedrag door trainers en leiders kosten in rekening brengt 

aan de club, dan moeten deze kosten door de leiders en/of trainers zelf betaald 

worden. 

25. Trainers en leiders nemen deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen 

die binnen de club worden georganiseerd en waarbij de aanwezigheid gewenst is. 

26. De spelers voetballen voor hun plezier en willen graag iets leren. Jeugdtrainers hebben 

de belangrijke taak om hierin te voorzien.  

27. Winnen en verliezen zijn onderdeel van het voetbalspel. De (individuele) ontwikkeling 

van onze jeugdspelers gaat voor het winnen van wedstrijden. Jeugdtrainers dienen 

zich vanuit deze overtuiging te gedragen en te handelen. 

28. Trainers dienen zorg te dragen voor een veilige sociale omgeving, waarin spelers zich 

veilig ervaren. 

29. Als trainer ben je je bewust van machtsongelijkheid en maak je geen misbruik van je 

positie. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te 

oefenen. Alle emotioneel-, fysiek- of seksueel misbruik zijn onder geen beding 

geoorloofd.  

30. Een trainer onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende 

opmerkingen of gedragingen. Men maakt geen onderscheid, sluit niemand buiten en is 

tolerant naar spelers toe. 

 

Vertrouwenspersoon: 

Sociale veiligheid is binnen onze vereniging van groot belang, daarom is het noodzakelijk om 

een vertrouwenspersoon te hebben die het eerste aanspreekpunt is voor eenieder die 

opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of ander 

grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) of over een concreet incident 
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een gesprek wil met de vereniging. Onze vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor leden, 

ouders of verzorgers van jeugdleden, bezoekers, vrijwilligers en bestuursleden. 

De taken van de vertrouwenspersoon zijn: 

- De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor eenieder binnen de 

vereniging die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en 

hier met iemand over wil praten. 

- De vertrouwenspersoon verwijst de “klager”, beschuldigde, vereniging door naar een 

hulpinstantie indien nodig. 

- De vertrouwenspersoon houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op 

het gebied van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport. 

Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon (on)gevraagd advies aan het bestuur. 

  

Vertrouwenspersoon van S.V. Slikkerveer: gaat via Facet, nog nader te benoemen persoon. 


