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Volleybalvereniging Focus 
 

Volleybalvereniging Focus bestaat sinds eind april 1991, onze thuisbasis is de Hessenhal in 

Hoog-Keppel. Focus: een vereniging waar we trots op mogen zijn! Een vereniging waar 

iedereen welkom is. 

Focus kenmerkt zich door een goede sfeer, onmisbaar bij een teamsport! Daarnaast hebben 

we tal van vrijwilligers, trainers, scheidsrechters, bestuur en commissies en sponsoren die 

onze vereniging een warm hart toedragen en ervoor zorgen dat we samen kunnen doen 

waar we goed in zijn: Volleyballen! 

Focus biedt ruimte voor talent én recreant, prestatie en plezier. Focus is actief in sponsoring 

en zichtbaar in Keppel, Hummelo, Drempt en omgeving. Binnen een vereniging waar zowel 

jeugd als senioren actief zijn is het van belang om met elkaar een aantal regels af te spreken 

over de manier waarop we met elkaar omgaan, wat we van elkaar verwachten en wat wel en 

niet toelaatbaar is. Deze regels hebben we uitgewerkt in deze gedragscode. In deze 

gedragscode beschrijven we verschillende thema’s zoals: de wet op de privacy (AVG), sociale 

media, pesten en seksuele intimidatie.  
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Gedrag 

Focus is niet alleen een volleybalvereniging maar vormt ook een onderdeel van de 

gemeenschap. Wij maken gebruik van een accommodatie die door meerdere verenigingen 

wordt gebruikt maar ook door meerdere mensen wordt bezocht. Wij vinden het belangrijk 

dat onze leden, coaches, trainers, scheidsrechters en supporters zich op een sportieve en 

respectvolle manier gedragen ten opzichte van de ander. Dit geldt zowel in als buiten het 

veld. Deze gedragsregels krijgen in onze jeugdteams expliciete aandacht en worden ook in de 

ouderavond besproken. Drie belangrijke pijlers worden uitgelicht.  

Respect 

Bij Focus wordt iedereen gelijk behandeld, ongeacht leeftijd, geslacht, sekse, huidskleur of 

afkomst. Dat geldt voor onszelf, maar ook voor onze bezoekers. Maar respect komt niet 

vanzelf, we moeten er altijd en soms hard voor werken. Het betekent niet alleen dat we ons 

open en gastvrij opstellen, maar ook dat we beslissingen van de scheidsrechters accepteren, 

als toeschouwer alleen positief coachen, tegenstanders met rust laten en elkaar corrigeren 

als we dit even vergeten.  

Samenwerken  

Onze vereniging stopt gelijk als we niet met elkaar samen kunnen werken. Dat geldt voor 

bestuursleden, trainers, spelers en vrijwilligers, niemand uitgezonderd. Samenwerken kan 

alleen als er respect is voor elkaar, waardoor mensen hard willen werken om onze vereniging 

vooruit te helpen. Samenwerking betekent ook dat ieder lid beseft dat we allemaal meer 

moeten doen dan contributie betalen en volleyballen. De vereniging kan alleen bestaan als 

alle leden hun steentje bijdragen. Wij zullen onze leden dan ook vragen om kleine of grotere 

taken op te pakken voor de vereniging.   

Communicatie  

We kunnen alleen zijn wie we willen zijn als we met elkaar kunnen communiceren. Luisteren, 

praten, we kunnen alleen dingen oplossen en vooruit kijken als we met elkaar in contact 

komen. Spreek elkaar dus aan op successen, maar ook op datgene waar je het niet mee eens 

bent of wat je niet duidelijk is. Alleen als onvrede of succes uitgesproken wordt kunnen we 

het vergroten of aanpakken. Wij roepen iedereen dan ook op om vooral in gesprek met 

elkaar te komen en te blijven.  
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Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 

Op 25 mei 2018 is de AVG regeling officieel van kracht gegaan. De vereniging moet in kaart 

brengen hoe zij omgaat met persoonsgegevens van haar leden. Inmiddels is dit op 

bestuurlijk niveau gebeurd. Daarnaast hebben alle leden wel/of geen toestemming moeten 

geven voor het gebruik van foto’s voor de website en/of (sociale) media.  

 

Sociale media  

 

Het gebruik van sociale media is niet meer weg te denken in de maatschappij. Focus heeft 

een website en een Facebooksite. Via deze media worden leden en belangstellenden op de 

hoogte gehouden van de activiteiten die er plaats gaan vinden of hebben gevonden. Het 

gebruik van sociale media kan een duidelijke meerwaarde hebben, mits de gebruikers ervan 

zich binnen de normale spelregels van het sociale verkeer houden. De gebruikers van sociale 

media moeten hun gezonde verstand blijven gebruiken. Voor Focus geldt dat gedrag op 

digitale media gelijk staat aan het gedrag in levenden lijve. Schelden, pesten, iemand in 

diskrediet of verlegenheid brengen, ongevraagd foto’s of video’s van mensen delen is 

ongewenst en niet acceptabel. Wanneer hier een link gelegd kan worden met Focus zal de 

persoon in kwestie hierop aangesproken worden. Aan het begin van iedere seizoenshelft 

zullen de gedragsregels met de jeugdteams besproken worden.  

 

Pesten 

Iemand wordt gepest als iemand anders of een groep mensen vervelende/gemene 

opmerkingen maakt tegen een betrokken persoon. Het is ook pesten als iemand wordt 

geschopt, geslagen, bedreigd of buiten de groep wordt geplaatst. Als dit soort zaken 

regelmatig gebeurt en als het voor de betrokken persoon moeilijk is zich te verdedigen, 

spreken we van pesten. We weten dat pesten overal voorkomt. Binnen een vereniging 

hebben we meestal te maken met pesten van kinderen door kinderen. Als een kind gepest 

wordt, heb je te maken met 5 groepen:  

1. De gepeste  

2. De pester(s)  

3. De omstander(s)  

4. Ouders/verzorgers  

5. Trainer/coach  

Pesten is niet toelaatbaar en wordt binnen onze vereniging niet geaccepteerd. Wij hebben 

respect voor onszelf en voor de ander. Het pesten van teamgenoten en/of tegenstanders is 

ten strengste verboden. De coach of trainer van je team zal hier maatregelen voor treffen.  

 

De volgende regels zijn vastgesteld en gelden voor alle leden van onze vereniging:  

- Wij luisteren naar elkaar;  

- Wij accepteren iedereen zoals hij of zij is;  

- Wij respecteren elkaar en laten een ieder in zijn of haar waarde.  
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Daarom spreken wij af dat:  

- Wij geen vervelende opmerkingen maken over uiterlijk en kleding;  

- Wij niemand buiten sluiten en niet tegen iemand samenspannen;  

- Wij niet roddelen of schelden;  

- Wij van andermans spullen afblijven;  

- Wij niemand uitlachen;  

- Wij anderen niet slaan;  

- Wij anderen niet intimideren of discrimineren.  

  

Signalering en begeleiding 

Als trainers/begeleiders en/of ouders merken dat pesten voorkomt, informeren zij elkaar. 

Door gesprekken met betrokkenen wordt in kleine kring getracht het pesten te stoppen, de 

pester inzicht te laten krijgen in zijn of haar gedrag en de gepeste weerbaar te maken. Ook 

de ouders van de pester en gepeste worden betrokken. Je kunt je als ouders of speler in 

deze gevallen ook wenden tot de vertrouwenspersoon van de vereniging. Dit is Mariëlle 

Oordt. De contactgegevens zijn te vinden op de site van Focus www.focusvolleybal.nl. 

 

Ouders 

Ondanks ons streven naar een zo goed mogelijke sfeer en samenwerking, kan het natuurlijk 

voorkomen dat er sprake is van pestgedrag. Wanneer er sprake is van pestgedrag vragen wij 

je contact te zoeken met de trainer/coach van het jeugdteam. Het is ook altijd mogelijk om 

contact op te nemen met de jeugdcommissie van de vereniging. Zie voor contactgegevens 

www.focusvolleybal.nl.  

 

Seksuele intimidatie 

 

Naar aanleiding van een aantal gevallen van seksuele intimidatie van sporters is door 

NOC*NSF in samenspraak met diverse betrokken organisaties beleid ontwikkeld ter 

voorkoming en bestrijding van seksuele intimidatie.   

Dat beleid is gericht op preventie en bestrijding van seksuele intimidatie. Een onderdeel van 

dit beleid vormt de opstelling van gedragsregels. Deze gedragsregels zijn op 20 mei 1997 

door de Algemene Vergadering van NOC*NSF vastgesteld.  

Wij vinden het belangrijk de aandacht te vestigen op deze gedragsregels die op onderdelen 

door het bestuur van Focus zijn aangepast/aangevuld. Wij vinden namelijk dat je als trainer 

en coach niet alleen een taak hebt met betrekking tot het trainen en spelen van volleybal, 

maar je hebt ook, zeker bij jonge spelers, een opvoedkundige opdracht. Je bent mede 

verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de jonge spelers en voor 

hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.  

 

Er is een uitgebreid protocol seksuele intimidatie beschikbaar. Hieronder worden de 

belangrijkste gedragsregels beschreven.  
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Seksuele intimidatie is in elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, 

non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het 

ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.  

De gedragsregels zijn richtlijnen voor de trainer en coach, waarmee seksuele intimidatie kan 

worden voorkomen.  

  

De hoofdregel is dat iedereen zich dient te onthouden van seksueel (machts)misbruik en 

seksuele intimidatie.  

 

- De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich 

veilig voelt (te bewegen).  

- De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of 

seksuele intimidatie tegenover de sporter.  

- Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige 

sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als 

seksueel misbruik.  

- De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.  

- De begeleider zal tijdens training(stages) en wedstrijden gereserveerd en met respect 

omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de 

kleedkamer.  

 

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij 

de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met 

deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.  

Je kunt:  

- De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken;  

- Het bestuur van de vereniging inlichten;  

- Een klacht indienen bij het bestuur van de vereniging;  

- Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien een 

strafbaar feit is gepleegd.  

 

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.  

  

Als je last hebt van seksuele intimidatie binnen de vereniging kun je dit het beste uitspreken. 

Als dat niet helpt of als je het niet durft kun je gedrag melden bij je trainer/coach of de 

vertrouwenspersoon van de vereniging, Marielle Oordt. De contactgegevens zijn te vinden 

op de site van Focus www.focusvolleybal.nl. 

 


