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 MISSIE, VISIE EN CULTUUR RKSV BRAKKENSTEIN 

 

Missie  

In 2022 wordt rksv Brakkenstein door leden en niet-leden (h)erkend als de sportiefste en gezelligste 
vereniging van Nijmegen, dankzij de hoge mate van spelplezier, respect en betrokkenheid! 

Visie 

Wij willen in een vertrouwde omgeving iedereen de mogelijkheid bieden om zich sportief, sociaal en 
persoonlijk te ontwikkelen door samen de passie voor voetbal te delen! 

Cultuur 

rksv Brakkenstein is een laagdrempelige vereniging, waar leden, bezoekers en diverse partners zich 
meteen thuis voelen en ontmoeting op basis beschaafde omgangsvormen vanzelfsprekend en 
kenmerkend is.  
Belangrijke kernwaarden voor rksv Brakkenstein zijn: 

 Positief 
 Respect 
 Saamhorigheid 
 Betrokkenheid 
 Gezelligheid 

 
De kenmerkende positieve cultuur en sfeer dragen bij in behoud en aanwas van zowel ledenaantal als 
vrijwilligers. De inzet van de leden en de vele vrijwilligers zijn de basis van onze vereniging. 
 

Onze missie en visie realiseren kunnen we als Bestuur niet alleen doen, daar hebben we elkaar voor 
nodig, daar zijn we samen een vereniging voor.  

Wij zijn trots op onze cultuur en  onze mooie accommodatie,  daar krijgen we vaak complimenten van 
bezoekers over.  

Ook daar zijn we als bestuurder,  vrijwilliger, speler, ouder of verzorger en supporter of als bezoeker 
met zijn allen verantwoordelijk voor.   

Als Bestuur staan we voor een open en eerlijke communicatie. En open en eerlijke communicatie 
begint met het maken van afspraken met elkaar. Afspraken die er ook op gericht zijn om onze visie en 
missie te realiseren. Afspraken die duidelijk zijn voor iedereen, waardoor we juist elkaar, en niet een 
ander, op een positieve en prettige manier kunnen aanspreken als we de afspraken niet 
naleven/nakomen. Onze afspraken zijn vastgelegd in de Normen en Waarden van onze club. 
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NORMEN & WAARDEN 

Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met normen en waarden en zeker ook met fair 
play: 
 

 Hoe gaan we met elkaar om?  
 Welke spelregels ‘hanteren’ we binnen en buiten het veld?  
 Hoe proberen we problemen binnen de club te voorkomen en/of op te lossen?  

 
En zo kunnen we nog wel even doorgaan.  
 
Normen en waarden, wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar 
de dagelijkse voetbalpraktijk? Want daar gaat het toch allemaal om.  
 
Waar draait het om? 
Ieder weekend worden er wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de 
voetballers en veel vrijwilligers – gelukkig meestal goed. 
 
Het Bestuur van rksv Brakkenstein wil met het vastleggen van de normen en waarden die wij als club 
belangrijk vinden, aangeven wat we belangrijk vinden, wat wel en niet kan binnen onze vereniging. 
Wat is acceptabel en wat niet? Wat zijn de consequenties als afspraken niet worden nageleefd? 
 
Door bewust met die onderlinge afspraken  om te gaan, houden we het voetballen eerlijk en 
aantrekkelijk en de sfeer binnen onze club sportief en gezellig. Dit vereist dat we zélf die afspraken 
naleven, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen! 
 
Wat verstaan we eigenlijk onder normen, waarden en fair play? 
 
Waarde                           
Een waarde is iets wat een persoon of samenleving nastrevenswaardig vindt. Een waarde geeft aan 
wat we wenselijk vinden, zoals bijvoorbeeld goed gedrag. Het geldt als een richtsnoer voor ons 
handelen. 
 
Norm 
Een norm is een soort ongeschreven regel, een manier van doen die volgens algemene opvattingen 
geldt als normaal. Het merendeel van de mensen houdt zich eraan. Normen ontstaan uit de 
achterliggende waarden. 
 
Fair play 
Het Fair Play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel 
mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een code voor de manier waarop 
we samen aan sport willen doen.  
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Nog drie belangrijke facetten bij het vaststellen van onze waarden en normen. 
 
VOG-verklaring 
Wat is een VOG-verklaring? In Nederland wordt die al door tal van (sport)verenigingen, bedrijven en 
instanties gebruikt. VOG staat voor ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ en wordt ook wel een ‘Verklaring van 
Goed Gedrag’ genoemd. Het document wordt uitgegeven door de overheid en verklaart dat een 
persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die het uitoefenen van – in dit geval – een 
vrijwilligersfunctie bij een voetbalvereniging in de weg staan. 

rksv Brakkenstein vraagt een VOG-verklaring aan alle vrijwilligers die als leider of trainer direct 
betrokken zijn bij een team en die een bestuurlijke functie uitoefenen. 
 
Kijk hier voor meer informatie hierover. 
 
Vertrouwenspersoon 
Soms gebeuren of zijn er zaken die erg gevoelig liggen en die je niet met iedereen wilt delen. Er zijn 
verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed 
worden besproken met een trainer, leider, commissielid of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze 
stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen zou een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon de 
helpende hand kunnen bieden.  
 
Binnen rksv Brakkenstein hebben wij een vertrouwenspersoon. Haar naam is Inge van Gent. 
Zij is te bereiken op: vertrouwenspersoon@rksvbrakkenstein.nl 
 
Tuchtcommissie 
Behalve dat we afspraken met elkaar maken, willen we ook duidelijk communiceren wat de sancties 
zijn als we de afspraken niet naleven. In geval van ernstig ongewenst gedrag bestaat er de 
mogelijkheid om beroep te doen op de Tuchtcommissie en is er een Tuchtreglement vastgesteld. 
Hierin kun je onder andere terugvinden de werkwijze van de Tuchtcommissie en een overzicht met 
overtredingen met bijbehorende sancties. 
 
Kijk hier voor meer informatie hierover. 
 
 
Wat betekent het bovenstaande nu in de praktijk binnen onze vereniging? 
Onze waarden zijn uitgesproken in onze visie en missie en herkenbaar in onze cultuur. Het Bestuur van 
rksv Brakkenstein vindt het van groot belang dat we bij onze vereniging sportiviteit en respect 
uitstralen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Een voorwaarde daarvoor is, dat iedereen 
binnen de club bekend is met waar we voor staan. Veel verenigingen zijn ons in dit traject al 
voorgegaan en één van de initiatieven op dit gebied is ´De Basis Elf´. 
 
De Basis Elf 
Dit zijn elf spelregels die op basis van initiatieven bij diverse clubs door voetbalamateurclub.nl zijn 
samengesteld. Het bestuur kan zich volledig vinden in deze spelregels en heeft daarom besloten deze 
als basis te gebruiken voor de wijze waarop we bij rksv Brakkenstein met elkaar omgaan. 
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Naast deze Basis Elf, willen we onze normen vastleggen in een aantal basisafspraken die we met elkaar naleven. 
 
Je kunt de Basis Elf van rksv Brakkenstein hier downloaden 
Je kunt onze Basisafspraken hier downloaden. 
. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Basis Elf

2 We praten MET elkaar,
niet OVER elkaar.

3 We gedragen ons 
CORRECT en SPORTIEF.

4 We spreken ELKAAR aan
op verkeerd gedrag.

1
We vloeken en schelden niet.
We maken geen racistische 
opmerkingen.

6
We verzorgen MATERIAAL, 
KLEDING en KLEEDKAMERS.
(thuis én uit).

8 We zijn ALTIJD op TIJD voor 
wedstrijden en trainingen.

10
We ROKEN en DRINKEN niet 
vóór en direct na de 
wedstrijden en trainingen.

11
We veroorzaken GEEN 
OVERLAST op ons complex of 
daarbuiten.

9
We RESPECTEREN het werk 
van alle (onmisbare) 
VRIJWILLIGERS.

7
We GENIETEN van elkaars 
acties en ACCEPTEREN elkaars 
fouten.
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Basis afspraken  rksv Brakkenstein. 

1. Respect voor anderen is essentieel. We gedragen ons correct en sportief, zowel in taalgebruik als 
naar elkaar toe. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten 
wordt niet geaccepteerd. Dit geldt voor onszelf bij ons op de club,  voor onze bezoekers, maar ook als 
wij op bezoek zijn bij een andere club. 

2. Onze club toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs, (assistent-)scheidsrechters en 
overige bezoekers.  

3. We hebben  respect voor ieders eigendommen. We gaan zorgvuldig om met de materialen, de 
accommodatie als met een ieders privé eigendommen. We voorkomen schade en bij mogelijke schade 
zijn we hier voor aansprakelijk.  

4. Na trainingen en wedstrijden laten we de kleedkamers schoon achter , ook bij uitwedstrijden. We 
zijn samen verantwoordelijk voor het in goede en nette staat houden van het clubhuis, de 
accommodatie en de gebruikte spelmaterialen. Gebruikte materialen bergen we na gebruik op op de 
daartoe bestemde plekken. Afval gooien we in de  afvalbakken . 

5. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek kantinereglement opgesteld. Bij gebruik van de 
kantine houden we ons aan dit  regelement. Het gebruiken  van alcoholische dranken op het 
sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden 

6. Wij ondersteunen het initiatief van de KNVB voor rookvrije sportcomplexen. Er geldt een 
rookverbod op onze accommodatie. Het gebruik van drugs rond voetbalwedstrijden en trainingen en 
tijdens evenementen van rksv Brakkenstein is verboden. 

7. Bij rksv Brakkenstein staat Positief Coachen centraal. We coachen elkaar positief, we stimuleren 
elkaar om de afspraken samen na te leven en we spreken elkaar op een positieve manier aan bij het 
niet nakomen van de afspraken.  We praten dus ook met elkaar en niet over elkaar.  

8. Wat wij van ouders en spelers verwachten ligt vast in de “Handout ter introductie van spelers en 
ouders” en onze verwachtingen ten aanzien van trainers en leiders liggen vast in de  “Handout ter 
introductie voor trainers en leiders”.  

9. Problemen bespreken we eerst binnen ons team. Kom je er samen niet uit, dan bestaat er altijd de 
mogelijkheid om dit te bespreken met de Senioren- of Jeugdcommissie. Kom je er  dan nog niet uit, 
dan kun je bij het Bestuur terecht.  Een verenigingslid dat zich schuldig maakt aan enige vorm van 
wangedrag zoals, vernieling, geweldpleging, diefstal en / of andere gedraging die in strijd zijn met deze 
afspraken dient  zich te verantwoorden aan het Bestuur en eventueel aan de Tuchtcommissie ( zie 
hiervoor ons Tuchtreglement) 

10.  In die gevallen waarin bovenstaande niet (direct) voorziet, ligt het binnen een ieders   
verantwoordelijkheid in de geest hiervan te handelen. 

 


