Plan van aanpak “Sportiviteit en Respect”
Volleybal vereniging Bernisse
De volleybal vereniging Bernisse is een kleine vereniging bestaande uit ongeveer 50 leden.
De leden zijn allemaal ouder dan 21 jaar. De doelstelling van de vereniging is als volgt
gedefinieerd:

Het behouden en bevorderen van de volleybalsport, op alle niveaus, jeugd, recreanten, en competitie,
in de gemeente Nissewaard (voorheen Bernisse).
Volleybal vereniging Bernisse wil een sportvereniging zijn waar een goed en stimulerend
sportklimaat heerst en waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Hierbij staat het
plezier in de sport boven alles. Het sportief en respectvol met elkaar omgaan is hierbij
essentieel.
Dit Plan van Aanpak (PvA) t.a.v. “Sportiviteit en Respect” is geschreven om deze begrippen
te borgen in het beleid van de vereniging. Hierdoor zijn de volgende stappen gezet:
1. Het onderwerp “Sportiviteit en Respect” is een vast agenda punt op de algemene
Ledenvergadering. Als bestuur willen wij tijdens dit agenda punt bespreken hoe het
afgelopen jaar is ervaren door de leden. Wij willen dit doen door tijdens de
ledenvergadering de volgende vragen te stellen.
a. Is er het afgelopen jaar sprake geweest van onsportief gedrag tegen teams,
leden en/of publiek ?
b. Zijn de medeleden, vrijwilligers (kantine personeel) en scheidsrechters
respectvol behandeld ?
2. Er is een protocol VP (Vertrouwenspersonen) ontwikkeld. Er zijn 2 personen binnen
de vereniging aangewezen als vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersonen
kunnen worden benaderd door leden wanneer er signalen/danwel sprake is van
a. Ongewenst gedrag
b. Pesten
c. Intimidatie
d. Discriminatie.
Er zijn vele vormen van onsportief en repectloos gedrag en wordt door ieder individu anders
ervaren. Kernpunt in de aanpak van onsportief en respectloos gedrag is dit gedrag
bespreekbaar maken. Bij de beoordeling van situaties laten wij ons gezonde verstand
spreken. Het bestuur heeft de mogelijkheid om passende maatregelen te treffen.
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