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Voorwoord 
 
 

 
Statuut ‘waarden en normen’ en de verbinding met onze identiteit. 
De identiteit moet zichtbaar zijn in de wijze van omgaan met elkaar. Dat geldt voor alle facetten in de vereniging, 
maar ook in de wijze waarop wij elkaar aanspreken op wat we zeggen en doen. Hierin wordt de clubcultuur van 
Be Quick zichtbaar. Dit vraagt van de leden, vrijwilligers en het bestuur dat de waarden en normen 
breed worden gedragen en steeds met elkaar worden gedeeld. 

 
De waarden en normen, zoals verwoord in voorliggend statuut, sluiten aan op onze christelijke identiteit. In 
oorsprong is er bewust gekozen voor voetballen op zaterdag en niet op zondag. 
Vanuit dat perspectief zal het bestuur dan ook geen competitie- of clubactiviteiten initiëren op zondag. 
Echter, gelet op de huidige tijdsgeest, is het niet meer passend dat het bestuur zich in hiërarchische zin uitspreekt 
over identiteitskwesties zoals het wel/niet spelen en trainen op feestdagen, dank- bidstond of teamactiviteiten in 
het weekend. In algemene zin moeten we de mening van ouders/leden respecteren als het gaat om het niet 
meedoen aan een trainings- of teamactiviteit op zon en feestdagen. 

 
Andere uitingsvormen van de christelijke identiteit, zoals een gebed uitspreken tijdens de opening van de 
vergadering, kunnen op een eigentijdse wijze worden ingevuld. Wel vinden wij het belangrijk dat wij binnen alle 
geledingen van de club blijvend met elkaar in gesprek zijn of ons bezinnen op, wat we - willen - zijn en hoe we dat 
laten/kunnen zien. 
 
 
Gebruik van dit statuut 
Het statuut is geen wetboek (met vastgelegde sancties) maar een leidraad voor alle Be Quickers. We zorgen er 
samen voor dat we ons zo goed mogelijk houden aan de codes en dat we onze waarden en normen bespreekbaar 
houden, bijvoorbeeld tijdens ledenbijeenkomsten maar ook op andere momenten met elkaar. Ons gedrag moet 
passen bij onze waarden en normen, daar moeten we samen voor zorgen. We zetten in op het voorkomen van 
excessen en incidenten. Als het nodig is, wordt er opgetreden (zie ook hoofdstuk 2 bij doelstelling).
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1. Inleiding 
 

CSV Be Quick Dokkum wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen 
ontwikkelen. Waarden en Normen bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. We willen actief 
werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, scheidsrechters en ouders/verzorgers op dit vlak.  
 
CSV Be Quick Dokkum moet een vereniging zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening 
kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Onze vereniging heeft gedragsregels opgesteld die 
hierbij kunnen helpen. Het   bestuur en de commissies dragen de gedragscode actief uit. In het bijzonder de 
trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en 
voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. 

 
De gedragscode geldt voor alle leden. De algemene gedragsregels per aandachtsgebied gelden voor alle 
doelgroepen binnen de vereniging. Daarnaast zijn specifieke gedragsregels per doelgroep opgesteld. 

 
Aandachtsgebieden: 

Sportcomplex 
Kantine 
Kleedkamers 
Velden 
Kleding en materiaal 
Alcohol, tabak en drugs 

 
Doelgroepen: 

Spelers, zowel senioren als jeugd 
Trainers 
Leiders/aanvoerders 
Toeschouwers en ouders 
Vrijwilligers 
Scheidsrechters 

 
Iedereen is welkom 
In 2020 ondersteunde onze club als één van de eerste clubs in Fryslân de Regenboogvlagactie. Hiermee wil Be 
Quick Dokkum laten zien -letterlijk in woord én daad- dat iedereen welkom is bij onze voetbalclub, ongeacht zijn 
of haar kleur, afkomst dan wel geaardheid. En dat we elkaar respecteren, ook in woord en daad. Daar stonden we 
al voor en daar staan we voor. Met de aanwezigheid van de vlag willen we dat benadrukken. 
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Over wie gaat het en waarover gaat het? 
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer, leider, vrijwilliger, scheidsrechter, kaderlid bij CSV Be 
Quick Dokkum wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien 
dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode wordt door 
iedereen bij CSV Be Quick Dokkum uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hier op kunnen en durven 
aanspreken. 
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over regels en over wat we normaal vinden en 
iet normaal vinden. 
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2. Doelstelling 
 

Het bestuur van CSV Be Quick Dokkum wil in een statuut rond waarden en normen in KNVB verband 
meehelpen om excessen tegen te gaan. 
Kernachtig: Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en aangeven wat 
toelaatbaar is en wat niet. 

 
 
2.1 Beleidskader: preventief en correctief optreden 

 
Het beleid is er op gericht op excessen te voorkomen (preventief) maar ook correctief. Het instellen van dit 
statuut vormt een signaal naar alle leden en betrokkenen van de club dat elke vorm van verbaal en / of 
fysiek geweld niet kan worden getolereerd. 
Preventief beleid bestaat eruit dat er gedragsregels worden opgesteld waaraan de leden (en gasten / 
bezoekers) zich dienen te houden en daarop kunnen worden aangesproken.  

 
 

Beleid rond de invoering van een VOG bij CSV Be Quick Dokkum Dokkum 
Bij CSV Be Quick Dokkum is sinds 2014 gestart met het aanvragen van een VOG voor alle trainers/leiders die 
betrokken zijn bij de jeugd van de voetbalclub. 
Er is een functionaris die zich bezig houdt met de aanvragen nadat bekend is welke trainers/leiders bij de 
club betrokken zijn. 
Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie 
waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde 
doel, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een 
sportvereniging. De verklaring staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. 
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3. KNVB Convenant 
 

Bij de totstandkoming van dit statuut (gedragsreglement) heeft het KNVB convenant een duidelijke rol gespeeld. 
Het vormt dan ook de leidraad en toetssteen voor de inhoud van dit statuut. Het KNVB Convenant luidt als volgt: 

 
 
 

Stellen vast dat er in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen jegens scheidsrechters, assistent 
scheidsrechters, tegenstanders en supporters; 

 
Veroordelen elke vorm van verbaal en / of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport; 

Benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden; 

Stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de amateurvoetbalsport; 

Verplichten zich 

Aan de inspanningsverplichting om dit convenant vorm en inhoud te geven voldoen wij door een algemeen 
geaccepteerde gedragscode op te stellen, die geldigheid heeft voor onze vereniging en door alles in het werk te 
stellen tot naleving daarvan te komen. 
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4. Gedragsregels 
 

CSV Be Quick Dokkum vraagt nadrukkelijk aandacht voor Waarden en Normen tijdens en na de beoefening van de 
voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels, die zowel op het voetballen als op het gebruik en het 
betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn. Voetbal is een teamsport, die je met elkaar gezamenlijk 
beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal. 

 
We doen niets dat de goede naam van Be Quick in diskrediet kan brengen. 
We onthouden ons van onsportief gedrag. 
We tonen altijd respect voor de scheidsrechter. 
We tonen respect voor de tegenstander. 
We onthouden ons van discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, treiteren, pesten. 
We gaan zorgvuldig en verantwoord om met eigendommen van CSV Be Quick Dokkum en die van 
andere verenigingen. 
We verwachten dat de leden de contributie tijdig en volledig betalen. 
We houden ons aan de wet en aan de regels van de KNVB en de club. 

 
In de bijlage 5.1 worden de gedragsregels per aandachtsgebied gespecificeerd. In de bijlage 5.2 
worden de gedragsregels per doelgroep gespecificeerd. Bij 5.3 wordt aangegeven wat nodig is 
voor de borging van de Waarden en Normen.
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5. Bijlagen 
 
 
5.1 Gedragsregels m.b.t. de aandachtsgebieden: 

 

5.1.1 Op en rond het sportcomplex 
 

Het Tolhuispark is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan 
de volgende punten: 

Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Wij houden ons sportcomplex schoon. 
Fietsen worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. 

arvoor bedoelde parkeerterrein. 
De toegangen naar de velden worden, in het belang van de veiligheid, vrijgehouden. 
Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. 

 
 
 
 
5.1.2 In de kantine 

 
Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine te betreden. 
Roken is niet toegestaan. 
Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen. De tafels hebben een andere functie. 
Het is verplicht de voetbaltassen in het tassenrek te plaatsen, en niet in de kantine. 
Honden zijn toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en geen overlast veroorzaken. 

 
 
5.1.3 In en rond de kleedkamers 

 
Voetbalschoenen worden buiten de deur op de bijbehorende borstels schoongemaakt voordat de gang 
naar de kleedruimten wordt betreden. 
Het schoonmaken van de schoenen of het uitspoelen van trainingskleding in de doucheruimte is niet 
toegestaan. 
Het douchen na de wedstrijd / training is verplicht. 
Hou rekening met de teams die na jou gebruik willen maken van de kleedkamer. Douche je en verkleed je 
indien gevraagd zo snel mogelijk. 
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De banken in de kleedkamers zijn er om op te zitten; staan doen we op de vloer. 
De kleedkamers worden altijd opgeruimd en aangeveegd achtergelaten. De trainers en leiders houden hier 
toezicht op. 
Afval wordt in de afvalbakken gedaan. 
Met modder gooien in de kleedkamers is niet toegestaan. 
Op muren, banken en deuren schrijven of krassen is verboden. 
We gaan naar de velden via de aangegeven route. 
De in de kleedkamers aanwezige aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de kleedkamers worden 
stipt nageleefd. 
De specifieke meisjesboxen moeten op slot kunnen (ramen en deuren). 

 
 
5.1.4 Op en rond de velden 

 
Wees zuinig op de velden (velden dienen veilig en goed bespeelbaar te zijn). 
Velden zijn geen oversteekplaats. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet. 
Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd. 
Alcohol en glas langs de lijnen zijn niet toegestaan. 
We lezen de instructies voor het kunstgrasveld voor het betreden hiervan en volgen deze op. 

 
 
 

5.1.5 Kleding en materiaal 
 

Iedere speler is verplicht het officiële CSV Be Quick Dokkum tenue alleen te dragen tijdens de 
wedstrijden. De Be Quick tenues/sportkleding is altijd schoon en heel. 
Alle elftallen spelen in een gesponsord tenue, mits hiervoor toestemming is gegeven door het bestuur. 
Spelers zijn zuinig op de tenues van de vereniging (van hun sponsor). 
Per elftal worden afspraken gemaakt over het wassen en verzorgen van de kleding. 
Het dragen van scheenbeschermers bij trainingen en wedstrijden is verplicht. 
Het wedstrijd- en trainingsmateriaal wordt na gebruik netjes opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats. 
De ballen, die over het hek worden geschoten, worden altijd meteen opgehaald. De verschillende 
materiaalhokken blijven opgeruimd. 
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5.1.6 Alcohol, tabak en drugs 

 
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat CSV Be Quick Dokkum veel 
jonge leden heeft dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden. 

 
Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld 
of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een 
slecht voorbeeld is voor de kinderen. 
Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer, kleedkamers en de kantine is op zaterdag voor 
14:00 uur niet toegestaan. Bij specifieke jeugdactiviteiten is alcohol niet toegestaan. 
Roken in het clubgebouw is niet toegestaan. 
Roken in de wedstrijdkleding is niet toegestaan. 
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan. 
Er wordt geen alcohol geschonken / verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. 
Het is ouders en anderen niet toegestaan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verschaffen. 
Voor gebruik buiten wordt alle drank geschonken in plastic bekers. 
Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken buiten het clubgebouw en het terras. 
Desgevraagd is men verplicht zich te legitimeren aan de barmedewerkers. 
Wij verwachten dat onze leden, toeschouwers en vrijwilligers kennis nemen van de regels rondom het 
gebruik van alcohol en glas via de publicaties in de kantine. Wij verwachten dat de leden, toeschouwers en 
vrijwilligers zich aan deze regels houden. 

 
Het bestuur roept iedereen op zich aan deze regels te houden en elkaar op deze regels aan te spreken. 
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5.2 Gedragsregels m.b.t. de doelgroepen: 
 

5.2.1 Gedragsregels voor de speler 

De spelers zijn als de leden van CSV Be Quik de kern van de voetbalvereniging. 

De speler: 
Doet niets dat de goede naam van CSV Be Quick Dokkum in diskrediet kan brengen. 
Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 
Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider / 
wedstrijdsecretariaat als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen. Onthoudt zich van 
onsportief gedrag in het algemeen. Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig. 
Draagt alleen tijdens de wedstrijden het tenue van CSV Be Quick 
Dokkum Toont respect voor de tegenstander. 
Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters. 
Is zuinig op alle materialen van CSV Be Quick Dokkum en andere verenigingen, dus ook op de 
velden en de kleedkamers. 
Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, 
krachttermen en dergelijke. 
Zorgt dat de gebruikte kleedkamer schoon wordt achtergelaten. 
Gebruikt geen alcohol en rookt niet in wedstrijdkleding. 
Zet op wedstrijddagen zijn voetbaltas in het daarvoor bestemde rek. 
Wordt geacht medespelers aan te spreken, die handelen in strijd met de geldende gedragsregels. 
Spreken onderling af wie de kleedkamer na gebruik schoonmaakt 

 
 
 

5.2.2 Gedragsregels voor de Leider 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing. 

De Leider: 
Doet niets dat de goede naam van CSV Be Quick Dokkum in diskrediet kan brengen en is zich 
bewust van zijn voorbeeldfunctie. 
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Heeft een voorbeeldfunctie voor het team, gedraagt zich sportief. 
Toont respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke 
vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en grensrechters. 
Toont respect voor tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoudt zich van een negatieve 
reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander, ouders, toeschouwers en vrijwilligers. 
Gebruikt geen onwelvoeglijke taal, zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, 
krachttermen etc. 
Treden bij escalaties tijdens de wedstrijd beschermend op voor iedereen die volgens de regels bij de 
wedstrijd betrokken is. Optreden is gericht op een de-escalerend effect op de gebeurtenissen. 
Houdt toezicht in de kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden en zorgt dat de kleedkamer opgeruimd en heel 
wordt achtergelaten. 
Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team. 
Organiseert het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen en het opklappen van de netten als er geen 
thuiswedstrijd meer wordt gespeeld. 
Rapporteert wangedrag of andere problemen bij de desbetreffende coördinator , contactpersoon of via het 
meldingsformulier bij de secretaris. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders / 
verzorgers ingelicht. 
Indien de leider optreed als chauffeur voor het team naar uitwedstrijden dan dient deze leider zich correct 
aan de verkeersregels te houden en de teamleden niet onnodig in gevaar te brengen. 

 
 

 
5.2.3 Gedragsregels voor de trainer 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing. 

De trainer: 
Doet niets dat de goede naam van CSV Be Quick Dokkum in diskrediet kan brengen en is zich 
bewust van zijn voorbeeldfunctie. 
Elke trainer werkzaam binnen CSV Be Quick Dokkum zorgt voor een recentelijke V.O.G. 
Is voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden verantwoordelijk voor het gedrag van de groep. 
Instrueert spelers en begeleiders over gewenst en ongewenst gedrag tijdens het voetballen. 
Neemt de eigen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de spelers en laat het bepalen van de 
gedragsgrenzen niet alleen aan de scheidsrechter. 
Neemt binnen de eigen mogelijkheden maatregelen indien de gedragsregels niet nageleefd worden. 
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Toont respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke 
vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en de grensrechters. 
Toont respect voor tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoudt zich van een negatieve 
reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander, ouders, toeschouwers en vrijwilligers. 
Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, 
krachttermen en etc. 
Treden bij escalaties tijdens de wedstrijd beschermend op voor iedereen die volgens de regels bij de 
wedstrijd betrokken is. Optreden is gericht op de-escalerend effect op de gebeurtenissen. 
Houdt toezicht in de kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden en zorgt dat de kleedkamer opgeruimd en heel 
wordt achtergelaten. 
Gebruikt gaan alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team. 
Ziet er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met de velden. 
Zorgt dat het veld na de training (op tijd) ontdaan is van de gebruikte materialen. 
Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator of schriftelijk bij de 
secretaris. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders / verzorgers ingelicht. 

 
 
 

5.2.4 Gedragsregels voor de scheidsrechter 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de scheidsrechter van toepassing. 

De clubscheidsrechter: 
Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, 
krachttermen. 
Vult het (digitale) wedstrijdformulier volgens de regels van de KNVB in. 
Is een kwartier voor de wedstrijd aanwezig. 
Is zowel binnen als buiten het veld sportief. 
Is objectief bij het constateren van overtredingen. 
Zorgt ervoor op de hoogte te zijn van vernieuwde spelregels. 
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5.2.5 Gedragsregels voor de ouder/toeschouwer 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder / toeschouwer van toepassing. 

De ouder / toeschouwer: 
Doet niets dat de goede naam van CSV Be Quick Dokkum in diskrediet kan brengen en is zich 
bewust van zijn voorbeeldfunctie. 
Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door sportief gedrag en respect te hebben voor 
iedereen op en om het veld. 
Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken / reclameborden van het veld. 
Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders en komt dus 
niet in de kleedkamer (uitgezonderd E + F) tenzij op verzoek van de begeleiding. 
Moedigt positief aan maar onthoudt zich van technische en tactische aanwijzingen. 
Moedigt niet aan tot harder voetbal. 
Wij verwachten dat de ouder / toeschouwer de aanwijzingen van de kaderleden en de vrijwilligers opvolgt. 
Heeft respect voor de scheidsrechter en grensrechters en onthoudt zich van een negatieve reactie (in welke 
vorm dan ook) op de leiding van de scheidsrechter en grensrechters. 
Heeft respect voor spelers, tegenstanders, ouders, toeschouwers en vrijwilligers en onthoudt zich van een 
negatieve reactie (in welke vorm dan ook) op het gedrag van de tegenstander, toeschouwers, ouders en 
vrijwilligers. 
Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, 
krachttermen. 
Uit eventuele kritiek op training, begeleiding of organisatie bij de desbetreffende coördinator of het 
betreffende bestuurslid. 
Gunt zijn / haar kind het kind zijn, want het kind moet nog veel leren. Winnen en verliezen horen bij het 
voetbalspel, hou het positief. 
Ouders van elk voetbalteam zorgen er samen voor dat het team goed kan functioneren, dit komt tot uiting 
in een was- en rijschema, tevens zorgen de ouders voor voldoende grensrechters tijdens de competitie. 
Indien de ouder optreed als chauffeur voor het team naar uitwedstrijden dan dient deze ouder zich correct 
aan de verkeersregels te houden en de teamleden niet onnodig in gevaar te brengen. 
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5.2.6 Gedragsregels voor de vrijwilliger 
 

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de 
gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt 
afspraken met de club. 

 
De vrijwilliger: 

Doet niets dat de goede naam van CSV Be Quick Dokkum in diskrediet kan brengen en is zich bewust van zijn 
voorbeeldfunctie. 
Houdt toezicht op het schoon achterlaten van de ruimten die tijdens activiteiten worden gebruikt. 
Gebruikt geen onwelvoeglijke taal zoals discriminerende opmerkingen, vloeken, scheldwoorden, 
krachttermen. 
Neemt bij constatering van wangedrag, overtreding van de gedragsregels e.d. contact op met de begeleider 
van het desbetreffende team of meldt dit schriftelijk aan het verantwoordelijk bestuurslid. 
Is zich bewust van de voorbeeldfunctie en gedraagt zich altijd respectvol en sportief. 
Maakt geen verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk. Toont respect 
voor anderen en is zuinig op de eigendommen van CSV Be Quick Dokkum. 
Indien de vrijwilliger optreed als chauffeur voor het team naar uitwedstrijden dan dient deze vrijwilliger zich 
correct aan de verkeersregels te houden en de teamleden niet onnodig in gevaar te brengen. 

 
 
5.3 Borging van Waarden en Normen: 

 
 

CSV Be Quick Dokkum zal zorgdragen voor een vertrouwenspersoon binnen de 
vereniging. Elke trainer zorgt voor een V.O.G. die hij/zij inlevert bij het bestuur. 


