
HBSV cultuur

Sporten doe je voor je plezier. HBSV wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te 
genieten van sport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de 
sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve 
vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend 
wordt als een aantrekkelijke club. Om deze HBSV cultuur handen en voeten te geven, 
hebben wij de gedragsregels vervat in de drietrap eigenschap, slogan en ondersteuning: 
HBSV eigenschap: een omgangsregel die het DNA van een echte HBSV’er beschrijft. Dit 
zijn in totaal 11 eigenschappen die gelden als een richtsnoer voor het handelen.
HBSV slogan: een rake leus die meteen tot de kern van een HBSV eigenschap komt. Deze 
leuzen zullen terugkomen in de preventieve acties van de commissie ‘De Waardevolle 
Club’. 

Hulp en ondersteuning: wil je meer weten over het onderwerp van de slogan dan kun je 
op deze pagina tips & tricks vinden en verwijzingen naar informatieve websites. 

1. Welkom bij HBSV
HBSV'ers tonen zich een goede gast(heer). Ben een waardig ambassadeur van je vereni-
ging.
Gastheerschap is de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Door een goed 
gastheerschap te tonen kun je als vereniging je positief onderscheiden. Dit gastheerschap 
is een verantwoordelijkheid van alle leden. Het mooie is dat het mes aan twee kanten 
snijdt. De bezoekers zullen een goed gevoel overhouden aan een bezoek bij HBSV en de 
leden zullen een trots gevoel hebben als ze HBSV positief op de kaart hebben gezet. Het 
naar buiten uitdragen van dat goed gevoel bij HBSV maakt je tevens een ambassadeur van 
de vereniging. 
7 Principes van gastheerschap
• Helpen van bezoekers
• Weten wat er verwacht wordt
• Verantwoordelijkheid nemen
• Respect tonen
• Ga in gesprek
• Weet wat er is afgesproken
• Plezier maken
Inspiratie nodig, kijk op https://www.youtube.com/watch?v=oEsYz-8o3yc



2. Plezier en sportiviteit! Dé basis van sporten bij HBSV
HBSV'ers, gunnen elkaar plezier, gedragen zich sportief, zowel op als buiten het veld. 
HBSV'ers zijn daarbij een voorbeeld voor elkaar en voor anderen.
Plezier op het veld, daar zorgen we samen voor. Sportiviteit is daarbij de belangrijkste 
spelregel, in het veld én erbuiten. Ook al is het soms lastig, bijvoorbeeld als een ander niet 
sportief is. Of als je een wedstrijd verliest. Toch moet je ook dan sportief zijn. Verliezen 
hoort erbij, zonder verliezers geen winnaars en omgekeerd. 
Er is geen plaats voor uitlachen, uitjouwen of mensen belachelijk maken. We hebben 
samen plezier in voetbal. Jouw plezier mag niet ten koste gaan dat van de ander. Je houdt 
dus rekening met anderen, gunt anderen net zoveel plezier als jezelf. 
Plezier en sportiviteit binnen de club zorgt voor een positieve cultuur en leidt  tot meer 
winnen, meer leden, meer sportief gedrag, minder conflicten, meer vrijwilligers en meer 
leden.
Check hier voor de infographic van de KNVB: https://www.knvb.nl/downloads/sites/be-
stand/knvb/14643/infographic-sportiviteit 

3. Door respect te tonen krijg je respect
HBSV is een trotse club: het is een club waar oog is voor elkaar, waar iedereen ertoe doet 
en waar respect is voor elkaars unieke talenten, eigenschappen en passies.
Respect tonen is een manier om iemand je eer te bewijzen. Het is een eigenschap die 
iedereen blij maakt. Merk maar op wat het met jou doet als iemand respect toont voor 
jou. Als je respect toont, dwing je op jouw beurt ook weer respect af. Een kleine investe-
ring in een ander kan verrassende effecten opleveren. 
Respectvol omgaan met elkaar betekent ook dat je mensen accepteert zoals ze zijn onge-
acht afkomst, geloof of geaardheid. 
Basis respect tonen:
• Wees altijd toon goede vriendelijk, beleefd en manieren.
 o Behandel anderen zoals jij ook behandeld wil worden.
 o Volg de gemaakte afspraken op.
• Discrimineer niet.
 o Accepteer mensen zoals ze zijn ongeacht geloof, afkomst of geaardheid.
• Respecteer verschillen.
 o Juist verschillen tussen mensen maakt het leven en ontmoetingen
  interessant.
• Respecteer de ruimte die je deelt en bezittingen van anderen.
 o Laat geen rommel slingeren.
 o Pleeg geen vernielingen.
 o Laat kleedlokalen netjes achter.
 o Blijf van elkaar spullen af. 

Voor enkele inspirerende voorbeelden zie https://www.youtube.com/watch?v=3dXl28y7-
BIA
 



4. Misbruik; Bij HBSV gebeurt zo iets niet!?
HBSV'ers voelen zich verantwoordelijk voor het creëren van een Veilig Sport Klimaat, waar 
seksuele intimidatie en seksueel misbruik niet thuis horen.

Helaas kan ook HBSV te maken krijgen met ernstig ongewenste omgangsvormen. Te 
denken valt aan Seksueel misbruik of seksuele intimidatie, discriminatie en/of pesten. 
Wanneer gedrag wordt ervaren als ongewenste omgangsvorm wordt bepaald door 
degene die het aangaat. 

Enkele feiten over seksueel grensoverschrijdend gedrag kun je vinden op:  https://w-
ww.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag/fe-
ten-over-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-in-de-sport

Indien je toch te maken krijgt met ernstig ongewenste omgangsvormen zijn er diverse 
mogelijkheden om hulp te krijgen, als slachtoffer, melder maar ook als beschuldigde.
• Meld je bij een van de vertrouwenscontactpersonen van HBSV. http://w-
ww.hbsv.nl/vertrouwenscontact-persoon
• Bestuurslid veiligheid, Michiel Dijs.
• Je kunt ook contact opnemen met de Vertrouwens contactpersoon van de KNVB. 
https://www.knvb.nl/over-ons/contact/vertrouwencontactspersonen
• Je mag ook contact opnemen met het Centrum Veilige sport Nederland www.cen-
trumveiligesport.nl. Te bereiken via 0900-2025590 of centrumveiligesport@nocnsf.nl
• Zedenpolitie 0900-8844 bij spoed 112

Indien je als HBSV’er iets constateert waarover je twijfelt en over wil praten kun je je 
melden bij de vertrouwens contact personen van HBSV of bij onderstaande instantie. 
• Veilig Thuis Deze organisatie is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u hulp zoekt, als u zich 
zorgen maakt over iemand anders of als professional. Of u nu vragen en vermoedens 
hebt, of het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. https://vei-
ligthuis.nl/

Bij HBSV voldoen we al aan diverse eisen om een Veilig Sport Klimaat te creëren. Zo 
verlangen we van alle vrijwilligers, die met minderjarige werken een VOG te overleggen.

Verder nog het volgende: Het kan zijn dat je je zorgen maakt om je eigen gevoelens voor 
kinderen. Wat je reden van je interesse in pedofilie ook is, of je volwassene of jongere 
bent, er is hulp mogelijk. Neem contact op met “Stop it now”. www.stopitnow.nl. Dit is 
een expertise bureau en biedt gratis en anoniem telefonische hulp aan mensen die pedo-
fiele gevoelens ervaren, of personen die deze gevoelens vermoeden bij iemand in hun 
omgeving. 

 



Meldplicht
Het NOC/NSF heeft voor verenigingen een meldplicht ingevoerd en HBSV heeft zich 
hieraan gecommitteerd. 
Voor meer informatie over deze meldplicht verwijzen we naar de site van Centrum Veilige 
sport Nederland https://centrumveiligesport.nl/over-cvsn/wie-zijn-wij 

Gedragscodes
NOC/NSF heeft ook gedragscodes voor leiders afgesproken die we ook bij HBSV hanteren, 
deze zijn:  
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter 
zich veilig kan voelen. 
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter 
in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan 
nodig is in het kader van de sportbeoefening. 
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter. 
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter 
tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 
misbruik. 
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of 
de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard 
zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 
geslachtsdelen, billen en borsten. 
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk com-
municatie middel dan ook. 
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 
kleedkamer of de hotelkamer. 
8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te bescher-
men tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar 
bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begelei-
der verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed 
kunnen uitoefenen. 
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële belo-
ning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke 
dan wel afgesproken honorering staan. 
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door ieder-
een die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in 
overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) 
ondernemen. 



11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Deze Gedragsre-
gels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF 
d.d. 15 november 2011. 

5. We praten met elkaar en niet over elkaar.
HBSV'ers zijn open, eerlijk maar denken ook na voordat ze wat schrijven of zeggen; online 
EN offline.

Een meningsverschil kan altijd ontstaan, voorkom dat een mug een olifant wordt en ga in 
gesprek met elkaar: Spreek af, bel op. Daarmee voorkom je escalatie. Met de groei van 
sociale media is er ook een nieuwe vorm van pesten bijgekomen. Digitaal pesten of cyber-
pesten. Doordat geschreven tweets of berichten verschillend gelezen kunnen worden, 
lopen discussies eerder uit de hand. Ook voelen mensen zich minder geremd op internet 
en is de stap sneller genomen om gemene dingen tegen elkaar te roepen. Alles wat je op 
internet publiceert, blijft voor eeuwig terug te vinden. Ook als je denkt dat het weg is. 
Bedenk dus voor je iets online zet of je dat ook hardop op de markt zou willen uitschreeu-
wen. Is dat niet het geval? Post of tweet het dan niet. HBSV wil zijn en haar leden behoe-
den voor social media blunders waar ze hun leven lang last van kunnen krijgen.
E-mail is wel een goede manier om afspraken, feiten en boodschappen met elkaar te 
delen. Discussies en problemen moeten ‘in real life’ besproken worden.
Voor meer info over communicatie met ouders klik hier https://www.knvb.nl/downloads/-
bestand/11279/communicatie-met-ouders

Voor meer info over open communicatie binnen teams klik hier
https://www.desteven.nl/leerdoelen/team-leerdoelen/open-commu-
nicatie-teams-bevorderen

6. Stop pesten begin bij jezelf.
HBSV'ers zijn alert op pesten, doen niet mee en maken het bespreekbaar. 
HBSV streeft naar een sportklimaat waar iedereen zich thuis voelt. We verwachten van 
iedereen dat hij/zij zich altijd sportief gedraagt, ook als anderen minder sportief zijn. 
Sportiviteit en spelplezier is bij HBSV het allerbelangrijkste. Er is dus geen plaats voor 
discriminatie, racisme, pesterijen en  uitsluiting…

Er zijn verschillende vormen van pesten verbaal, fysiek, materieel, sociaal en cyberpesten. 
Om deze vormen van pesten te vermijden spreken we met elkaar enkele regels af. 



• Vermijd schelden of het gebruik van dreigende taal, ook op stressvolle momenten  
 (verbaal). 
• Maak geen kwetsende opmerkingen (verbaal). 
• Sla, schop of duw nooit een andere (fysiek). 
• Respecteer de uitrusting en het materiaal van jezelf en andere sporters (materieel). 
• Blijf van andermans spullen af, vraag het als je iets wil lenen (materieel). 
• Wees vriendelijk onder elkaar, geef elkaar complimenten en supporter voor ieder  
 een (sociaal). 
• Laat anderen meedoen en sluit niemand uit, geef extra aandacht aan nieuwelingen  
 (sociaal). 
• Verspreid geen roddels of geruchten, ook niet online (sociaal/cyberpesten). 
• Respecteer de privacy van jezelf en anderen en verspreid nooit ongevraagd foto’s  
 of persoonlijke informatie zonder toestemming, ook niet online (sociaal/cyberpes 
 ten). 
• Neem de smartphone niet mee in de kleedkamers of laat hem in de sporttas (cyber 
 pesten). 
• Doe niets online wat je ook niet in ‘real life’ zou doen (cyberpesten). 
• Spreek een volwassene aan als jij of iemand anders slachtoffer wordt van grens  
 overschrijdend gedrag.

Als je als leider dan toch te maken krijgen met pesten is het goed adequaat te handelen. 
Tips over hoe te handelen vind je op pesten nu: https://www.stoppestennu.nl/sites/de-
fault/files/uploads/top-gepast-reageren-alka-es.pdf 

Indien je nog meer wil weten over pesten zie https://www.stoppestennu.nl/downloadcen-
trum
 
7. Alles met mate.
Binnen HBSV gaan we verstandig om met alcohol, roken en houden we hard- en softdrugs 
buiten de deur.

Voor een vitale en sportieve vereniging is het van essentieel belang dat alcoholmisbruik 
binnen de club wordt tegengegaan. Alcoholmisbruik is een serieus maatschappelijk 
probleem, waarbij alcoholmisbruik onder jongeren een grote bron van zorg is. HBSV 
hanteert daarom strik de norm dat onder de 18 geen alcohol wordt geschonken. Daar-
naast heeft HBSV beperkte schenktijden ingericht. Op vrijdagavond, zondagen en tijdens 
evenementen wordt er alcohol geschonken.

 



Sport en een gezonde levensstijl zijn inherent aan elkaar verbonden en versterken elkaar. 
Enerzijds draagt sport en bewegen bij aan een gezonde levensstijl. Anderzijds presteren 
gezonde sporters beter. Zien roken, doet roken. Dit geldt vooral bij jonge mensen. Om 
een rookvrije generatie te kunnen bereiken, kent HBSV sinds 1 januari 2019 een rookver-
bod. Voor de rokers betekent het dat ze op een speciaal daarvoor gekozen plek achter de 
kantine terecht kunnen. Middels borden, tegels, vlaggen en winddoeken zal HBSV zicht-
baar uitstralen dat roken op het sportterrein, niet meer kan.

Voor meer info klik.
https://rookvrijegeneratie.nl/sport/

8. Elkaar aanspreken is nodig om veranderingen te realiseren. 
HBSV'ers creëren een respectvolle aanspreekcultuur. Bij grensoverschrijdend gedrag 
spreken we mensen daarop aan. Degene die aangesproken wordt accepteert dit dan ook. 
Lukt dat niet, dan trek je aan de bel. Je staat er niet alleen voor.

Iedereen laat gedrag zien dat bij zijn overtuiging past en soms heb je niet in de gaten dat 
dit gedrag niet past in wat we afgesproken hebben of storend is voor anderen. Daarom is 
het goed om mensen aan te spreken op hun gedrag. Misschien nog wel lastiger dan aan-
spreken is accepteren van hetgeen je op wordt aangesproken. Ga niet meteen in de verde-
diging of tegenaanval maar laat het bezinken en geef op gepaste manier antwoord. 

Ons gezamenlijk HBSV doel is namelijk een sportief, plezierig en veilig sportkli-
maat. Daar hebben we allemaal een rol in.

Bij aanspreken gaat het over ‘hoe wij met elkaar om willen gaan’ het raakt de waarden van 
HBSV. Aanspreken is vaak gekoppeld aan een norm die we hebben bepaald.



Als je iemand wil aanspreken is het goed je aan enkele regels te houden waarbij de basis 
ligt bij jouw gevoel en emotie met betrekking tot de situatie. Enkele tips:
• Spreek de persoon persoonlijk aan in een 1 op 1 gesprek. Dus niet waar iedereen bij  
 is.
• Laat eventuele emotie even wegzakken.
• Zorg voor gelijkwaardigheid.
• Benoem het gedrag van de ander gebaseerd op wat je gezien en gehoord hebt
• Benoem wat voor jou en volgens de afspraken binnen HBSV niet acceptabel is.
• Bespreek hoe het gedrag van de ander in de toekomst kan veranderen. 
• Als je zelf wordt aangesproken accepteer wat gezegd wordt.

Iemand durven aanspreken is best dapper en getuigt van lef, dat maakt wel dat je trots 
kunt zijn op jezelf. Kijk maar eens naar https://www.youtube.com/watch?v=oUYcGzuSa-
HY&t=145s

Blijf je het lastig vinden om aan te spreken of vind je de feedback niet terecht dan kun je 
altijd hulp inroepen van de commissie “de waardevolle club”.
 
9. Afspraak is Afspraak
HBSV'ers houden zich aan afspraken. Met z'n allen hebben we op diverse plekken regels 
bedacht en die zijn er niet voor niets.

We hebben binnen de vereniging afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan. Ook op 
teamniveau worden tussen trainer, leider, speler en ouder afspraken gemaakt over het 
gedrag dat zij van elkaar verwachten. Dit kunnen praktische afspraken zijn, afspraken over 
materiaal, afspraken rond de wedstrijd en gedragsafspraken. Dergelijke afspraken dienen 
dan ook gekend en nageleefd te worden.  

Voor meer info hoe je team afspraken maakt bekijk dit filmpje eens https://www.youtu-
be.com/watch?v=mjYFndwK8CE

10. HBSV'ers benaderen elkaar op een positieve manier. Complimenten geven en 
ontvangen draagt bij tot een goede sfeer.
Iedereen maakt fouten, zonder feedback ontneem je leermomenten voor die persoon. 
Positief Coachen over het creëren van een sfeer waarin mensen het juist fijn vinden om 
kritiek te krijgen. In de sport, op school, thuis, op het werk.

En dat is niet makkelijk. Het betekent dat de een moet leren hoe hij kritiek moet geven op 
een manier waarbij de dynamiek positief blijft. Dat kan overigens wel degelijk! We leren 
mensen dat in de vervolgbijeenkomsten.



En dat de ander moet leren dat kritiek ontvangen een feestje is. ‘Hoe fijn is het dat ik nu 
tips heb gekregen waardoor ik het de volgende keer nog beter kan doen.’ Oftewel. Pak 
het positief aan. Ga negativiteit niet met negativiteit bestrijden, dan kom je alleen maar in 
een neerwaartse spiraal. “Jij bent een klootzak!” “Nee, JIJ bent een klootzak.” Of in parle-
mentaire taal: “Doe ’s normaal man!’. “Doe zelf ’s normaal man!” (Citaat van de Nederland-
se premier Rutten in discussie met oppositieleider Wilders). Zorg dat het werken aan een 
positief klimaat leuk is. Zowel qua vorm als qua inhoud.

Voor meer info klik
https://sportplezier.nl/themas/positief-coachen
https://www.youtube.com/watch?v=V8zblOFgGB0

11. Een steentje bijdragen
Lid zijn van HBSV betekent meer dan sporten en sport kijken. Er is veel nodig om een 
vereniging draaiende te houden. Dus vele handen maken licht werk neem initiatief en 
draag je steentje bij. 

Hoe belangrijk vrijwilligerswerk is zie https://www.youtube.com/watch?v=9e2xKQEBNTk
Ook het ontlasten van begeleiders met enkele taken zoals opvang tegenstanders, drinken 
regelen, vervoer regelen etc. zijn ook welkom. 

Wil je zelfs meer doen meld je dan aan bij een van de bestuursleden.

Melding maken
We hebben met z’n allen afspraken gemaakt over hoe we met elkaar willen omgaan. 
Helaas gebeurt het toch nog dat leden zich daar niet aan houden. HBSV wil graag met 
deze leden in gesprek komen om in een vroeg stadium afspraken te maken en zo herha-
ling te voorkomen. Daarvoor hebben we een formulier "incidenten melding" ontwikkelt. 
Dit formulier kan door iedereen, die een afwijking op normen en waarden geconstateerd 
heeft gebruikt worden. Dus wacht niet te lang met melden, in een vroeg stadium is corri-
geren gemakkelijker en zijn de emoties nog niet zo hoog opgelopen. 
https://form.jotformeu.com/61181140875352


