
Het addendum op het gedragsreglement: 

 
1. Social media 

Het gebruik van social media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en ook onze leden maken dankbaar 

gebruik van de voordelen die deze sociale media zoals Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter en Snapchat 

bieden.  

VV Oosthuizen heeft geen probleem met het gebruik van deze social media, als we deze op een positieve en 

constructieve manier inzetten. Het bestuur heeft daarom in een aantal gedragsregels  opgesteld voor het gebruik 

van social media, ter bescherming van jezelf, van anderen en ter bescherming van het imago van onze vereniging: 

1. Verspreid geen informatie over de vereniging die je in vertrouwen is verstrekt.  Voorbeelden van vertrouwelijke 

informatie zijn voorlopige teamindelingen of de inhoud van vertrouwelijke gesprekken, mail- en of briefwisseling 

tussen trainers/leiders en spelers/ouders.  

2. Respecteer de privacy van anderen. Maak en verspreidt geen foto’s van spelers, leiders, trainers, bestuurs- en 

commissieleden zonder hun toestemming en zeker niet als zij niet óf niet volledig zijn aangekleed. Voorbeelden 

hiervan zijn foto’s van ‘kleedkamerfeestjes’.  

3. Gebruik alleen je eigen werkelijke identiteit. In berichten mag je indien je dat wenst jezelf bekend maken als 

trainer/leider/vrijwilliger. Maak altijd duidelijk dat je iets zegt uit naam van jezelf en dat jouw zienswijze niet 

noodzakelijkerwijs dezelfde is als die van de  vereniging.   

4. Ieder lid, dus spelers, trainers, teamleiders en clubfunctionarissen gebruiken de social media uitsluitend in een 

positieve wijze zullen. Niet om meningen/kritiek te ventileren over en op trainers, functionarissen, bestuursleden 

en spelers, maar ook niet over/op derden (scheidsrechters, clubs, etc.).  

5. Denk na voordat je reageert op uitspraken. Teksten kunnen gemakkelijk anders geïnterpreteerd worden dan 

je hebt bedoeld.  Reageer daarom nooit als je boos of geëmotioneerd bent. Wacht tot je gekalmeerd bent voordat 

je een reactie plaatst of nog beter en als dat kan, spreek de desbetreffende persoon eerst persoonlijk aan.  

NB.  

Het bestuur houdt zich het recht voor berichten of foto’s te verwijderen óf laten te verwijderen wanneer die in 

strijd zijn met de voornoemde richtlijnen.  

2. Privacy en beeldmateriaal 

Tijdens de trainingen, wedstrijden en activiteiten van onze vereniging worden regelmatig foto's genomen en 

video’s gemaakt van acties en sfeerbeelden waarop onze leden, leden van andere verenigingen of bezoekers 

staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website worden gebruikt. Indien hiertegen bezwaren bestaan, kan 

je dit bij de secretaris kenbaar maken. Het beeldmateriaal kan dan in overleg worden verwijderd of gedeeltelijk 

onherkenbaar gemaakt.  

Onze basisopstelling :  

Om in voetbaltermen te blijven: dit is het basiselftal voor ons Reglement :  

1. Iedereen is welkom, we pesten en discrimineren niet. 

2. We gedragen ons correct en sportief. Geen schelden, vloeken en geen fysiek geweld!  

3. We praten met elkaar, niet over elkaar 

4. We tonen respect en waardering voor de scheidsrechter en leiding.  

5. We verzorgen onze kleding, materiaal en de accommodatie 

6. We waarderen en respecteren het werk van onze onmisbare vrijwilligers. 

7. We veroorzaken geen overlast op het complex en de omgeving 

8. We winnen samen en we verliezen samen. 

9. We komen op tijd bij wedstrijden, trainingen en werkzaamheden. 

10. We respecteren elkaars privacy in welke vorm dan ook maar vooral op social media 

11. We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. 
 


