
 

 

Waarom sportiviteit en respect een vaste plek geven in je vereniging? 

Als basketbalvereniging wil je dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Je veilig voelen 

is een voorwaarde om met plezier te sporten! Een veilig sport-klimaat binnen je vereni-

ging begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar. 

Hoe kan je vereniging op structurele wijze aan sportiviteit en respect werken? Dat kan 

door het een vaste plek te geven binnen je vereniging.  Zo zorg je dat: 

•  Er mensen verantwoordelijk voor zijn en dat zij afspraken ook daadwerkelijk nakomen; 

•  Er continuïteit ontstaat, waardoor het thema op de lange termijn belangrijk blijft 

voor de vereniging. 

Hoe geef je sportiviteit 

en respect een vaste 

plek in je vereniging? 

 

•  Neem sportiviteit en res-

pect op in je statuten. 

•  Benoem sportiviteit en 

respect in je beleidsplannen 

(met doelstellingen voor 

verschillende doelgroepen). 

•  Stel een bestuurlijke 

portefeuille sportiviteit 

en respect in. 

•  Richt een commissie spor-

tiviteit en respect op (pre-

ventief en/of repressief). 

•  Zorg dat één of een aantal 

mensen verantwoordelijk is.  

•  Maak van sportiviteit en 

respect een vast agendapunt 

in de bestuursvergadering. 

De noodzaak om sportiviteit 

en respect te organiseren 

hangt voor een deel af van 

de grootte van je vereni-

ging. Binnen een kleine ver-

eniging kunnen de lijnen 

heel kort en direct zijn. 

Met enkele hulpmiddelen uit 

de KennisHUB kun je ook zon-

der een bestuurlijke orga-

nisatie al veel in gang zet-

ten. 

 

 

Scheid preventie van 

sancties 

Ga je als vereniging zowel 

met preventie als met sanc-

ties aan de slag? Scheid 

deze twee taken van elkaar! 

Het werkt beter om: 

• Eén commissie activiteiten 

te laten organiseren gericht 

op preventie; 

• Een andere commissie ver-

antwoordelijk te laten zijn 

voor het bestraffen van on-

wenselijk gedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: KNVB 

Tips voor een succes-

volle aanpak 

Wil je sportiviteit en res-

pect daadwerkelijk een vaste 

plek in je vereniging geven? 

Een aantal tips: 

•  Formuleer je doelstellin-

gen     

Bedenk van tevoren goed wat 

je wilt bereiken en leg dit 

vast in een nieuw of be-

staand plan. 

• Zorg voor draagvlak                                 

Breng de plannen binnen je 

vereniging bij een breder 

publiek onder de aandacht. 

Zo zorg je ervoor dat leden 

zich betrokken voelen bij de 

aanpak.  

• Maak mensen verantwoorde-

lijk    

Maak één of meer personen of 

commissies verantwoordelijk 

voor het beleid op het ge-

bied van sportiviteit en 

respect of een deel ervan. 

Zorg ervoor dat je leden we-

ten wie dit zijn. 

• Communiceer veel!           

Maak zichtbaar wat er alle-

maal gebeurt op het gebied 

van sportiviteit en res-

pect. Wat zijn de activi-

teiten? Wat zijn de resul-

taten? Peil ook wat je le-

den ervan vinden. Communi-

catie is de sleutel tot 

succes. Herhaling werkt! 

 


