3. Sportplezier
WOW!

NOW

De sport is een voorbeeld voor een plezierig en
veilig leefklimaat. In Nederland kun je overal
met plezier, eerlijk en zorgeloos sporten.

Mensen sporten om er plezier aan te beleven. Daarvoor is belangrijk dat iedereen sportief met elkaar omgaat en dat de sportomgeving veilig is.
De vraag is nu hoe sport en overheid kunnen bijdragen aan een sportieve
houding en een veilige sportomgeving. Nederlanders willen met plezier,
eerlijk en zorgeloos kunnen sporten. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde:
Verenigingsbestuurders zien in 2017 een grotere noodzaak om aandacht te
besteden aan een veilig sportklimaat dan in 2013;
Driekwart van de sporters voelt zich meestal veilig op en rond
sportwedstrijden;
Er zijn inmiddels bijna 100.000 gratis Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s)
aangevraagd. En er zijn ruim 1.000 vertrouwenscontactpersonen getraind;
Het aantal gerapporteerde excessen in het voetbal daalde voor het vijfde
jaar op rij: 184 in seizoen 16/17 tegenover 305 in seizoen 15/16;
Sporters ervaren minder ongewenst gedrag: in 2014 was dat nog 36%, in
2017 is het gedaald naar 32%;
Ook verenigingsbestuurders ontvingen minder klachten over wangedrag: in
2015 nog 56% en in 2017 nog maar 47%. Onder voetbalbestuurders is dat
88 procent (2015: 94%);
In het seizoen ’16/’17 waren er 184 meldingen van excessen in het amateur
voetbal (seizoen ’15-’16: 305) (VSK monitor 2017).

KANS

HOW?

Dialoog over sportcultuur in Nederland;
Inzet op randvoorwaarden (zoals: implementeren van goed bestuur - Code goed sport
bestuur - overal in Nederland, het verhogen van het aantal vrijwilligers met een VOG,
stijgen van het percentage verenigingen met een vertrouwenscontactpersoon, rookvrije
sportaccommodaties;
Volledig gemoderniseerd cursusaanbod Academie voor Sportkader.

Code goed sportbestuur / Code Good Governance
De Code gaat niet alleen over regels/richtlijnen, maar ook over het inzetten en toepassen ervan,
sancties voor overtredingen/niet volgen en over cultuur- en gedragsverandering binnen besturen;
Voor sportbonden - is gedateerd, herijking in 2018/2019;
Voor verenigingen - ontbreekt.
Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG, Commissie De Vries):
1 op de 8 Nederlandse sporters heeft als kind ten minste een ervaring gehad met seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de sport, bij driekwart de eerste keer onder de 16 jaar;
Bij 4 procent gaat het om ernstige vormen: aanranding en verkrachting;
Sporters noemen in ruim 40 procent van de gevallen een medesporter als pleger;
Met name bij jongeren vindt grensoverschrijdend gedrag vaak plaats via internet of sociale media.

Georganiseerde sport - anders georganiseerde sport (cijfers 2016)
53% van de Nederlandse bevolking vanaf 4 jaar deed wekelijks aan sport.

Informatie voor NOW bijeengebracht door Kenniscentrum Sport. Meer weten? www.allesoversport.nl

