COMMISSIE NORMEN & WAARDEN
De Commissie Normen & Waarden is ingesteld door het bestuur van VV Bruheze.
Het doel van de commissie is, een onafhankelijk adviesorgaan voor het bestuur te
zijn, die naar aanleiding van meldingen omtrent de inbreuk op de normen en
waarden die binnen Bruheze worden gehanteerd, onderzoek verricht en op basis van
dat onderzoek een bindend advies uitbrengt aan het bestuur, hoe op de melding en
de inbreuk te reageren. Dit advies kan corrigerende maatregelen bevatten naar
aanleiding van concreet gedrag of een houding in strijd met de geldende normen en
waarden binnen de vereniging, of een alternatieve maatregel in aanvulling op een
door de KNVB opgelegde straf of maatregel.
Op deze wijze wordt de naleving van de normen en waarden binnen de vereniging
mede gewaarborgd.
De normen en waarden en de bijbehorende gedragscodes binnen VV Bruheze zijn
verder uitgewerkt in een document (Normen en Waarden 2017-2).
Incidenten zijn:
- overtredingen die door de KNVB zijn vastgesteld en bestraft worden met een
directe rode kaart, of
- inbreuken op de normen en waarden die binnen VV Bruheze worden
gehanteerd.
Incidenten kunnen door alle betrokkenen worden aangemeld, zoals spelers,
begeleiders, trainers, scheidsrechters, bestuursleden van VV Bruheze, of ouders van
jeugdspelers van VV Bruheze.

Het bestuur kan een melding doorsturen naar de Commissie Normen en Waarden
indien het een bindend advies van de commissie verlangt. De commissie voert op
basis van het meldingsformulier een onderzoek uit en brengt daarna een bindend
advies uit aan het bestuur. Indien het bestuur toch af wil wijken van het bindend
advies, dan treedt zij eerst in overleg met de leden van de commissie die het advies
hebben uitgebracht. Een eventueel te nemen maatregel wordt opgeschort totdat dit
overleg heeft plaatsgevonden en overeenstemming is bereikt tussen het bestuur en
de commissie.
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Incidenten worden gemeld aan het bestuur van VV Bruheze. Voor een melding kan
gebruik gemaakt worden van een door de commissie ontworpen formulier. Een
ingevuld meldingsformulier wordt zo spoedig mogelijk ingediend bij het bestuur
(postvak secretariaatskamer) of gemaild naar bestuur@bruheze.eu.

1

De commissie Normen en Waarden bestaat uit een oneven aantal leden maar ten
minste vijf, waarvan ten minste drie vaste leden. De overige leden zijn reserveleden.
Een melding die voor onderzoek aan de commissie wordt doorgezonden, wordt
behandeld door drie leden. De leden van de commissie bepalen onderling de
samenstelling van de commissie in een concreet geval. Daarbij houden zij rekening
met en voorkomen zij een mogelijke belangenverstrengeling.
Daarnaast verdelen zij de voor het onderzoek noodzakelijke werkzaamheden en
voeren deze uit, bijvoorbeeld door betrokkenen uit te nodigen voor een mondelinge
toelichting op de melding en hun betrokkenheid daarbij. Zijn bij een melding (ook)
jeugdleden betrokken dan wordt de ouder of verzorger van het jeugdlid eveneens
uitgenodigd. Het is hierbij overigens van belang dat de commissie niet zonder de
ouder of verzorger met het jeugdlid spreekt om discussie achteraf over het gezegde
te voorkomen.
Na afloop van het onderzoek formuleren zij een bindend advies en sturen dat terug
naar het bestuur.
INCIDENTEN WORDEN BEHANDELD VOLGENS ONDERSTAAND SCHEMA
Melding van incident door betrokkene(n), door het invullen van een
daarvoor ontworpen meldingsformulier, in te sturen aan het bestuur
↓

Bestuur beoordeelt in eerste instantie de melding en
neemt de maatregelen die bijdragen aan de handhaving van de normen en waarden
↓

Indien het bestuur advies wil krijgen van de commissie normen en waarden,
stuurt het de melding door naar de commissie normen en waarden
↓

Commissie wijst drie leden aan die de melding onderzoeken
↓

Commissie doet onderzoek op basis van de gegevens in het meldingsformulier en

↓

Commissie koppelt gespreksverslagen terug naar betrokkenen met een reactietermijn en
neemt die gespreksverslagen na vaststelling op in een verslag- en adviesformulier
↓
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op basis van hoor – wederhoor
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Commissie maakt verslag- en adviesformulier verder op en
geeft daarin een bindend advies aan het bestuur
↓

Bestuur neemt besluit, koppelt dit terug aan betrokkenen en
zorgt ervoor dat het besluit wordt uitgevoerd
↓

Bestuur stelt overige personen op de hoogte van het genomen besluit en van de uitvoering daarvan,
waaronder in elk geval de commissie Normen en Waarden;
KNVB wordt op de hoogte gesteld van het besluit indien er sprake is van
een incident waarbij sprake is van een overtreding van KNVB-regels
↓

Commissie archiveert de meldingen, de onderzoeksverslagen en daarbij gegeven adviezen
voor een periode van maximaal drie jaar, te rekenen vanaf het einde van het jaar
waarin het onderzoek is uitgevoerd
↓

Commissie evalueert naar behoefte de behandelde meldingen, gegeven adviezen, besluiten en
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de uitvoering daarvan door het bestuur
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