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SPORTSTAD APELDOORN
CONVENANT SPORTIVITEIT & RESPECT
De Gemeente Apeldoorn heeft op 14 november 2007 met
ondersteuning van het Verenigingsburo het rapport
“Vandalisme en Geweld”, dat in opdracht van de Gemeente
Apeldoorn werd gemaakt, gepresenteerd. De Gemeente
Apeldoorn ondersteunt van harte het hieruit voortkomende
initiatief om te komen tot het onderstaande convenant
waarin afspraken worden gemaakt met betrekking tot een
gedragscode die door NOC*NSF is geïnitieerd en gericht op
controleerbare en handhaafbare situaties in en om de sport
binnen de gemeente Apeldoorn. Zij geeft hiermee invulling
aan de wens van het NOC*NSF om voor 2016 Nederland
Sportland te ontwikkelen op een fundament van een gezond
sportklimaat gedragen door alle gemeenten.
Partners:
1.

Vereniging Sportraad Apeldoorn (VSA)
&

2.

ACCRES Apeldoorn B.V.

# overwegende dat:
- door samenwerking tussen de verenigingen, aangesloten bij de
Vereniging Sportraad Apeldoorn (VSA) of gevestigd in de gemeente
Apeldoorn, gekomen kan worden tot een gezond sportklimaat binnen de
gemeente Apeldoorn, waar sportiviteit en respect, in en om de
sportaccommodaties en bij elke sportactiviteit voor/door sporters en
bezoekers vanzelfsprekend is of gaat worden.

Convenant Sportiviteit & Respect

2

# komen het volgende overeen:

Artikel 1: Doelstelling
Partijen zetten zich gezamenlijk, binnen de kaders van het projectplan
Sportiviteit & Respect, in voor het tot stand brengen van een
controleerbare en handhaafbare gedragscode, zoals door de NOC*NSF is
geïnitieerd. Deze inspanningen zullen gestalte krijgen in de gemeente
Apeldoorn binnen het Convenant Sportiviteit & Respect.

Artikel 2: Commissie van Toezicht
Partijen geven vorm aan hun samenwerking door het instellen van een
Commissie van Toezicht. Deze Commissie bestaat uit:
- een vertegenwoordiger van de Vereniging Sportraad Apeldoorn (VSA),
- een vertegenwoordiger van ACCRES Apeldoorn en
- drie vertegenwoordigers uit de Apeldoornse sportwereld. Zij hebben
geen directe of bestuurlijke betrokkenheid bij de aangesloten
verenigingen, maar zijn wel ervaringscompetent.
Het verdient de voorkeur in deze commissie ten minste één persoon
aanwezig te hebben met (ook) aantoonbare juridische achtergrond.
De leden van de Commissie van Toezicht worden benoemd voor een
periode van 3 jaar, in een vergadering van de Vereniging Sportraad
Apeldoorn (VSA).
Artikel 3: Intentieverklaring & vertrouwenspersoon van de
sportverenigingen
De deelnemende sportverenigingen onderschrijven de inhoud van het
Convenant door het ondertekenen van een Intentieverklaring “Sportiviteit
& Respect” en wijzen een “vertrouwenspersoon” aan, van onbesproken
gedrag die een breed draagvlak binnen de vereniging geniet.
Deze vertrouwenspersoon is de contactpersoon tussen vereniging en de
Commissie van Toezicht.
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Artikel 4: Taken Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht is verantwoordelijk voor het beheer van de
database Sportiviteit & Respect en de handhaving van de gedragscode.
Zij treedt op als adviesorgaan ten aanzien van de handhaving van het
convenant en preventie op het gebied van ontoelaatbare handelingen of
gedragingen. Het uitgangspunt van de Commissie is mensen voor de sport
te behouden en sportief en respectvol sport te kunnen laten bedrijven.
Zij heeft de afgeleide bevoegdheid, van de convenantpartners, over te
gaan tot het uitsluiten van sporters van deelname aan sportactiviteiten in
Apeldoorns verenigingsverband en bezoek aan de Apeldoornse
sportaccommodaties en sportlocaties voor bepaalde en onbepaalde tijd
(paarse kaart).
De (straf)maatregelen van de Commissie moeten duidelijk zijn in de
intentie en niet langer duren dan strikt noodzakelijk is om deze
duidelijkheid te verschaffen.
Zij deelt dit mede aan betrokkene(n) bij voorkeur in een gesprek. Nadien
wordt dit per aangetekende brief bevestigd. Dit laatste geldt ook
wanneer aan de uitnodiging voor een gesprek geen gevolg wordt gegeven.
De Commissie registreert de beslissing onverwijld in de database.
De Commissie controleert ook de ten uitvoerlegging van de opgelegde
maatregelen.
Zij rapporteert jaarlijks haar bevindingen aan de convenantpartners en
de Gemeente Apeldoorn.
Artikel 5: Activiteitenplan
Jaarlijks zal door de convenant partners een activiteitenplan worden
opgesteld, waarin het thema Sportiviteit & Respect tot uiting komt en
levend wordt gehouden.
Artikel 6: Gemeente Apeldoorn
De Gemeente Apeldoorn ondersteunt de uitvoering van het
activiteitenplan als onderdeel van de taken van de Vereniging Sportraad
Apeldoorn (VSA).
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Artikel 7: Evaluatie
De verslaglegging/evaluatie van de activiteiten dient jaarlijks, per 1
september aan de convenantpartners en de Gemeente Apeldoorn te
worden aangeboden.
Artikel 8: Duur convenant
Dit convenant wordt afgesloten voor de periode van 1 oktober 2008 tot
en met 30 september 2012. Indien niet anders wordt besloten voor het
verlopen van de vorenstaande termijn, geldt dit convenant daarna voor
onbepaalde tijd.
Artikel 9: Geschillen
Geschillen over de nakoming van uit dit convenant voortkomende
verplichtingen zullen, zover mogelijk, in onderling overleg opgelost
worden. Partners zullen zich daartoe tot het uiterste inspannen.
Indien partners niet tot een oplossing kunnen komen is de Commissie van
Toezicht bevoegd een definitief standpunt te bepalen en aldus te
beslissen.
Artikel 10: Bekendheid
De convenantpartners en de bestuurders/beheerders van de
sportverenigingen, stichtingen, locatie of accommodaties geven ruime
bekendheid aan dit convenant binnen hun eigen organisaties en zorgen
voor zichtbare uitingen hiervan. Ook is dit een onderdeel van de uitingen
van een gezond sportklimaat binnen de gemeente Apeldoorn.
Artikel 11: Verantwoordelijkheid deelnemende verenigingen
De deelnemende verenigingen verplichten zich door ondertekening van de
Intentieverklaring “Sportiviteit & Respect” met regelmaat de database in
te zien op genomen maatregelen. In ieder geval doen zij dit bij nieuwe
aanmeldingen van leden en dergelijke. Ook verplichten zij zich bij het
kennisnemen van misstanden, onrechtmatigheden of onregelmatigheden,
die verband houden of kunnen houden met dit convenant, hiervan de
Commissie van Toezicht in kennis te stellen.
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Artikel 12: Wijziging
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot de uitvoering
van dit convenant, waarin niet is voorzien, treden partners met elkaar in
overleg om de inhoud van het convenant nader te beschouwen en waar
nodig aan te passen, onder definitieve vaststelling na goedkeuring van de
aangesloten partners

Apeldoorn, 15 november 2008

Vereniging Sportraad Apeldoorn

ACCRES Apeldoorn B.V.

Convenant Sportiviteit & Respect

