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Normen en waarden:  
 
In het beleidsplan zijn al een aantal zaken benoemd die moeten leiden tot een veilig en sportief 
sportklimaat. Met dit beleidsstuk willen we daar verder invulling aangeven door met name de Normen en 
Waarden van Jonas te beschrijven. Normen en Waarden waar we als vereniging voor staan, wat we 
verwachten van onze sporters, vrijwilligers en ouders / toeschouwers.   
 
Alle leden, vrijwilligers en ouders / toeschouwers worden geacht hier kennis van te nemen en zich daar aan 
te houden.  
Bij meldingen of formele klachten over sporters, vrijwilligers en/of ouders/toeschouwers die zich niet 
houden aan onze normen en waarden zal het aanvullende  protocol in werking treden. 
 

Volleybal Vereninging Jonas 
1. Plezier en lekker sporten staan voorop. 
2. Sporters, ouders en bezoekers behandelen elkaar met respect. 
3. Prestatie is een gevolg van, geen doel op zich. 
4. Ieder lid moet zich thuis en veilig voelen bij Jonas. 
5. Iedereen is welkom om bij Jonas te komen volleyballen. 
6. Jonas streeft naar een grote mate van betrokkenheid bij de vereniging, o.a. door het creëren van 

allerlei (niet) volleybal activiteiten en toewijzen van diverse taken (b.v. lief en leed, fluiten 
thuiswedstrijden, zaaldienst, tellen).  

7. Fair-play  hanteren wij voor, tijdens en na een training en wedstrijd. 
8. De vereniging Jonas vormen wij samen: leden, ouders, vrijwilligers en bestuur.  

 
Sporters / leden 

1. Een training of wedstrijd staat gepland op een bepaalde tijd.  
Zorg dus dat je aanwezig, op tijd en (gepast)omgekleed in de sportzaal bent.  

2. Tijdig afmelden voor een training/wedstrijd bij de trainer die de training geeft. Doe dit zelf 
rechtsreeks bij de desbetreffende trainer of coach.  (Bij voorkeur 1 dag voorafgaand) 

3. Tijdens trainingen en wedstrijden helpt iedereen mee met het opbouwen en opruimen.  
Hier is ieder team samen voor verantwoordelijk.  

4. Jeugdleden die trakteren kunnen dit doen aan het einde van de training in de sportzaal.  
Niet in het kleedlokaal.  

5. Laat de sportzaal en kleedruimte (en douches) netjes achter.  
6. Indien gevraagd wordt om hulp, wees bereid om je handen uit de mouw te steken.  
7. Wij onthouden ons van ongepast gedrag tegen trainer, coaches, medespelers, scheidsrechter en 

tegenstanders. Zo nodig spreken wij elkaar hier op aan.  
Onder ongepast gedrag verstaan wij onder andere: pesten, schreeuwen, discriminatie, elkaar 
beledigen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

8. We praten met elkaar en niet over elkaar. 
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Vrijwilligers (trainers, coaches, bestuur- en commissieleden) 

1. Positieve houding en sportief coachen t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer. 
2. Geef evenveel aandacht aan iedere speler.  
3. Benader zieke of geblesseerde sporters met interesse.  
4. Besef dat je als vrijwilliger een voorbeeldfunctie hebt, dit betekent normen en waarden zichtbaar 

uitdragen en gedragsregels hanteren.  
5. Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler.  
6. Klop en vraag om toestemming indien toegang tot kleedkamers noodzakelijk is.  
7. Zorg dat je nooit alleen bent met een speler in bv kleedlokaal, materiaalopslag, kleedkamers, 

ballenhok, materiaalhok, toiletruimte, EHBO ruimte, gangen en trappenhuizen. 
8. Bekritiseer leden en vrijwilligers niet negatief in het openbaar.  
9. Onthoud je van ongewenst gedrag tegen spelers, leden en/of anderen.  

Onder ongepast gedrag verstaan wij onder andere: pesten, schreeuwen, discriminatie, elkaar 
beledigen, meer fysieke aanraking uitoefenen dan functioneel noodzakelijk en teveel fysieke 
aanraking concentreren rond één speler. 

10. Specifiek met betrekking tot de jeugd: 
Een  Jonas vrijwilliger zal zich ervan onthouden om met een jeugdlid om te gaan op een wijze, die 
het jeugdlid in zijn waardigheid aantast en/of ongewenst is. Seksuele handelingen van welke aard 
dan ook en intieme relaties met de jeugdige zijn onder geen beding geoorloofd. Het is niet 
toegestaan het jeugdlid zodanig aan te raken, dat het jeugdlid en/of de vrijwilliger en/of de 
(betaalde) trainer/coach dit als seksueel of erotisch zal ervaren. Dit alles wordt gezien als seksueel 
misbruik.  
Een vrijwilliger en/of (betaalde) trainer/coach mag niet ingaan op seksueel getinte 
toenaderingspogingen van het jeugdlid. Ook al verlangt de jeugdige daarnaar of nodigt daartoe uit. 
Meer concreet betekent dit dat de volgende uitingen van gedrag niet geaccepteerd worden:  

 Fysiek contact anders dan een schouderklopje, het schudden van handen etc.  

 Een gesprek of gesprekken zonder de nabijheid van derden.  

 Aanwezigheid in de kleedlokalen tijdens het omkleden en/of douchen van de jeugdleden. 

 Het omkleden in aanwezigheid of in het zicht van één of meerdere jeugdleden. 
11. Onthoud zich van roken en alcoholgebruik tijdens de training of wedstrijd.  
12. Is zelf ook niet met zijn mobieltje bezig. 
13. Neemt contact op met de vertrouwens(contact)persoon of het bestuur indien sprake is van (een 

vermoeden van) ongepast of ongewenst gedrag, andere gelijkaardige probleemgevallen of signalen 
van een onstabiele thuis situatie / mogelijke mishandeling cq misbruik. 

14. We praten met elkaar en niet over elkaar. 

 

Ouders / Toeschouwers: 
1. Focus vooral op het volleybal plezier en volleybal ontwikkeling en niet op het resultaat.  
2. Geef kinderen de ruimte om fouten te maken en laat hem of haar zelf daarvan leren / het 

groeitempo vinden/ervaren. 
3. Kom als ouder gerust naar de training of wedstrijd, maar laat de instructies over aan de 

trainer/coach.  
4. Respecteer beslissingen van de scheidsrechter. 
5. Motiveer uw kind zelf beslissingen te nemen? en de gevolgen te accepteren. 
6. Geniet van het plezier en de groei van uw kind en blijf hen of haar altijd positief aanmoedigen. 

Ook als ze verliezen of minder spelen. 
7. Heb je geen rol bij het spel (coachen, tellen, fluiten, etc) dan neem  je plaats op de tribune. 
8. Laat het werk thuis. 
9. We praten met elkaar en niet over elkaar.  
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Protocol: 
Onderstaand protocol wordt gehanteerd wanneer melding wordt gemaakt van 
grensoverschrijdend gedrag.  
 

Protocol grensoverschrijdend gedrag Volleybal vereninging Jonas
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VZ = voorzitter 


