Normen- en Waardencommissie
Het gedrag van alle spelers en begeleiders bij uit- en thuiswedstrijden van teams van UVS
zijn van grote invloed en hebben een directe invloed op het imago van de vereniging.
Hetzelfde geldt voor het gedrag van ouders van jeugdleden en supporters. De vereniging
hecht dan ook grote waarde aan de naleving en handhaving van de door de vereniging
opgestelde gedragsregels.
De vereniging wil ook gekenmerkt worden door een cultuur waarin leden, maar ook ouders
en supporters, elkaar kunnen en durven aan te spreken op ongewenst gedrag.
Overtredingen van gedragsregels dienen in ieder geval tijdig gemeld te worden aan het
bestuur van UVS en afgehandeld te worden.
Gedragsregels
De gedragsregels van UVS zijn gebaseerd op de door de vereniging geformuleerde
kernwaarden van de vereniging: sportiviteit, respect en maatschappelijke
verantwoordelijkheid en zijn terug te vinden in de gedragsregels van UVS.
Deze gedragsregels zijn opgesteld om misdragingen van leden tijdens wedstrijden en
trainingen en tijdens hun verblijf op het sportcomplex van UVS te voorkomen. Deze regels
gelden ook voor vrijwilligers en donateurs van de vereniging, bezoldigde medewerkers en
bezoekers van het sportcomplex van UVS.
Misdragingen zijn daarbij in algemene zin gedefinieerd als opzettelijke vormen van
wangedrag in woord, gebaar en/of daad waaronder zijn inbegrepen:


Onbehoorlijk taalgebruik, schelden, het uiten van beledigende opmerkingen, spugen,
pesten, obscene of discriminerende gebaren of opmerkingen, (seksuele) intimidatie
en het dreigen met seksueel of fysiek geweld;



Het verstoren van het sportief verloop van wedstrijden en trainingen;



Het plegen van fysiek geweld door slaan en schoppen e.d. waardoor een ander pijn
of lichamelijk letsel oploopt;



Het aanzetten tot agressie;



Het opzettelijk vernielen van clubeigendommen en/of andermans eigendommen;



Het ontvreemden/stelen van clubeigendommen en/of andermans eigendommen.

Bij geweldsdreigingen, fysiek geweld, diefstal, vandalisme en wapenbezit wordt door het
bestuur in alle gevallen melding gemaakt bij de politie.
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Handhaving gedragsregels
Overtredingen van gedragsregels dienen in ieder geval tijdig gemeld te worden aan het
bestuur van UVS. Melders van incidenten kunnen hiervoor gebruik maken van het
bijhevoegde Meldingsformulier Incidenten.
De volgende groepen kunnen gebruik maken van dit meldingsformulier:
- Leden van de vereniging (senioren en jeugdleden);
- Vrijwilligers en donateurs van de vereniging;
- Bezoldigde medewerkers van de vereniging;
- Ouders van jeugdleden;
- Leden van bezoekende verenigingen;
- Bezoekers van het sportcomplex van UVS waaronder toeschouwers van thuiswedstrijden;
- Vertegenwoordigers van verenigingen waar teams van UVS te gast zijn.
Het hoofdbestuur van de vereniging is primair verantwoordelijk voor de snelle afhandeling
van de binnengekomen meldingen van overtredingen van de gedragsregels. Voor de
afhandeling kunnen zij een beroep doen op een onafhankelijke commissie ‘normen en
waarden’ die het bestuur na eigen onderzoek en op basis van het principe van hoor en
wederhoor adviseert over passende maatregelen zonder aanzien des persoons. Dit betekent
onder andere dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen spelers van selectieteams en
spelers van niet-selectieteams. De adviezen van deze commissie worden binnen een termijn
van maximaal twee weken uitgebracht aan het bestuur en zijn bindend. De betrokken
overtreders worden hiervan door het hoofdbestuur c.q. jeugdbestuur schriftelijk op de
hoogte gesteld.
Contactpersoon
André de Boer 06-13253681, cadboer@gmail.com
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Meldingsformulier incidenten van overtreding huis- en gedragsregels UVS
Dit formulier komt uitsluitend ter inzage van het hoofdbestuur van UVS. De verstrekte informatie
wordt dan ook vertrouwelijk behandeld. Het gemelde incident wordt uiteraard wel besproken met de
betrokkene. Daarvoor kan de informatie van dit formulier input vormen.
Datum:
Naam melder:
Contactgegevens melder (adres, telefoon):

Relatie tot UVS:
spelend lid
ouder/verzorger lid
leider
trainer
scheidsrechter
werkend lid
tegenstander
bezoeker
Datum incident:
Plaats van het incident:
Korte beschrijving van het incident:

Normen- en waardencommissie versie juni 2019

3

Is het incident mondeling reeds aangemeld bij het hoofdbestuur:
Zo ja, bij wie?

Betrokkenen bij incident:

Eventuele getuigen van het incident:

U dient het ingevulde meldingsformulier in te dienen bij hoofdbestuur via het mailadres
secretaris@uvs-leiden.nl

Onderstaande informatie dient slechts ingevuld te worden door een bestuurslid van UVS

Advies Normen en Waardencommissie:
Overgenomen door bestuur: ja/nee
Toelichting:

Genomen spoedmaatregelen:
Datum:

Handtekening bestuurslid
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