Protocol (ernstige) schending van sportiviteit en respect
Inleiding
Het beleid van QB is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook , indien deze
voorkomen, consequent handelend op te treden ( correctief). De waarden en normen waarvoor QB
staat zijn vastgelegd in het statuut waarden en normen. Dit protocol behandelt onderwerpen over de
wijze waarop correctief wordt opgetreden indien sprake is van ( ernstige) schending van sportiviteit
en respect - w.o. het met elkaar omgaan op basis van gellijkwaardigheid ongeacht huidskleur-,
geaardheid, geloof, geslacht en culturele achtergrond - rondom de wedstrijden met daarbij het eerste
elftal in het bijzonder.
Praktisch handelen
Veiligheid.
Voor de waarborging van de veiligheid hanteert QB het daarvoor opgestelde handboek stewarding
amateurvoetbal, de instructie voetbalstewards K.v.v. Quick Boys en het cursusboek voor de opleiding
tot steward bij een amateurvereniging. Betreffende documenten bevatten richtlijnen voor het
optreden van stewards in de daarin genoemde situaties.
In het kader van dit protocol zijn daarvoor de navolgende situaties van belang
- signaleren van ongewenst en/of strafbaar gedrag;
- waarschuwen van mensen en hen wijzen op de gevolgen van hun gedrag;
- actief optreden tegen het zingen of roepen van kwetsende teksten of discriminerend gedrag;
- repressief handelen bij het signaleren van discriminerende en kwetsende teksten op spandoeken en
vlaggen;
- actief optreden bij het maken van opmerkingen tegen het arbitrale trio;
- allerlei zaken die de orde en veiligheid op het sportpark in gevaar kunnen brengen.
Voor de wijze waarop stewards geïnstrueerd zijn in deze situaties op te treden wordt kortheidshalve
verwezen naar de instructie voetbalstewards K.v.v. Quick Boys en de huis- en sportparkregels die op
het sportpark duidelijk zichtbaar aanwezig zijn.
Spreekkoren
Indien een spreekkoor gericht is op schending van sportiviteit en/of respect in welke vorm dan ook
zal de speaker dit onder de aandacht brengen en aanmanen het spreekkoor te stoppen. Het verzoek
daartoe ontvangt hij van de veiligheids- of wedstrijdcoördinator van QB. De speaker beschikt daarvoor
over een vaste basistekst om op ieder moment hieraan uitvoering te kunnen geven.
Houdt het spreekkoor aan dan wordt daarvoor bij de arbitrage ( scheidsrechter) aandacht gevraagd
met het verzoek de wedstrijd (tijdelijk) te staken teneinde het spreekkoor te doen stoppen.; e.e.a. ter
beoordeling van de scheidsrechter.

Spandoeken en andere uitingen
Indien er spandoeken aanwezig zijn , voorwerpen op het veld worden gegooid en andere uitingen
worden gedaan waarvan in redelijkheid het vermoeden kan worden aangenomen dat deze gericht zijn
op schending van sportiviteit en/of respect of de veiligheid in gevaar brengen dan wordt daartegen
opgetreden.
De veiligheids- of wedstrijd coördinator draagt er zorg voor dat spandoeken worden ingenomen en
vernietigd, de drager van het spandoek wordt geïdentificeerd met het oog op het treffen van
disciplinaire maatregelen. Vergelijkbare acties worden ondernomen tegen personen die zich
anderszins ongeoorloofd gedragen.
Tuchtmaatregelen
In het Tuchtreglement van K.v.v. Quick boys is beschreven hoe overtreders van bovenstaande regels
kunnen worden gestraft.
Communicatie
Het bestuur van de bezoekende vereniging waartegen het eerste elftal van QB een thuiswedstrijd
speelt wordt van dit protocol op de hoogte gebracht, zodat deze enerzijds er mee bekend zijn op
welke wijze QB in dit soort situaties ook kan optreden tegen personen van de bezoekende verenging
en anderzijds om de bezoekende vereniging te verzoeken waar nodig bij eventueel incidenten op
verzoek van QB een ondersteunend bijdrage te leveren bij het oplossen van incidenten op dit terrein.
Ter ondersteuning van dit protocol en om bewustwording bij de vereniging over dit onderwerp te
bevorderen wordt op de website van QB en anderszins de waarden en normen waar QB voor staat
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van een ieder die het aangaat om sportiviteit en respect te
bevorderen, te waarborgen, incidenten te voorkomen en daarmee tevens draagvlak te bevorderen
voor het optreden tegen eventuele incidenten.
Registratie en evaluatie
Het hoofd veiligheid houdt een overzicht bij van de schendingen van sportiviteit en respect die zich
voordoen ten behoeve van stuur- en beleidsinformatie voor de daartoe bevoegde autoriteiten, waar
onder bestuur, politie en gemeente.
Tenminste éénmaal per jaar wordt hieraan aandacht besteed door het bestuur tijdens de Algemene
Ledenvergadering. Het bestuur van de supportersvereniging draagt daarvoor zorg tijdens haar
jaarvergadering. Beide besturen evalueren jaarlijks de gang van zaken rondom dit onderwerp en
onderhouden hierover gedurende het jaar contact afhankelijk van de mate waarin dit door de
besturen nuttig en nodig wordt geacht tegen de achtergrond van hetgeen in de praktijk voorvalt.
Via samenwerking met andere organisaties en verenigingen wordt verder invulling gegeven aan het
praktisch handelen om racistisch , discriminerend en onsportief gedrag tegen te gaan en de
afwezigheid daarvan te bevorderen.
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