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Ter introductie 
Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met 
minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn 
interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. 

Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit 
doen zij door berichten te publiceren of door gebruik te maken van 
ingebouwde reactie mogelijkheden. Denk hierbij aan weblogs, waar 
lezers reacties achterlaten via een reactieformulier of via trackbacks. 

Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Twitter, blogs, 
YouTube, LinkedIn, Hyves, Flickr, Wikipedia,  enz. 

Waarom sociale media gebruiken? 
Bij v.v. Teisterbanders werken we hard aan het neerzetten van een positieve cultuur, waarin leden 
zich thuis voelen en bezoekers en gasten met plezier aan terugdenken. 

v.v. Teisterbanders heeft jouw hulp daarbij hard nodig

Iedereen kan meehelpen; bestuursleden, spelers (pupillen, junioren en senioren), barpersoneel, 
trainers, leiders, ouders en verzorgers, toeschouwers, vrijwilligers en een ieder die bij v.v. 
Teisterbanders betrokken is. Niet alleen in en om het veld, maar ook online. Met sociale media heeft 
iedereen de mogelijkheid om zijn of haar stem te laten horen en de v.v. Teisterbanders cultuur en 
mentaliteit online te laten zien. Het stelt iedereen in staat om te laten zien dat v.v. Teisterbanders een 
plezierige voetbalvereniging is waar je graag bij wilt horen of komt. 

Wij helpen je op weg 
Op zich is het positief dat iedereen sociale media kan gebruiken om mondiger te worden. Soms heeft dit 
echter onvoorziene en onbedoelde gevolgen. Met deze richtlijnen willen we iedereen die betrokken is 
bij v.v. Teisterbanders helpen sociale media optimaal te benutten en minder aangename ervaringen te 
voorkomen. Met deze richtlijnen helpen we je op weg en maken we afspraken over het gebruik van 
sociale media. 

De Richtlijnen hebben betrekking op jouw persoonlijke activiteiten op sociale media, of deze nu in je 
verenigingsleven of elders plaatsvinden. Wat je buiten verenigingstijd doet, is in principe je eigen zaak. 
Je bent echter te allen tijde lid, speler, atleet of ouder / verzorger (pupil, junior en senior), trainer, leider 
of vrijwilliger van v.v. Teisterbanders. 

Sancties 
Bij het niet naleven van deze richtlijnen door leden kan het bestuur van de v.v. Teisterbanders sancties 
opleggen aan deze leden. Ook als ouders, verzorgers, etc. van leden van de v.v. Teisterbanders zich niet 
houden aan deze richtlijnen, kan het bestuur van de v.v. Teisterbanders sancties opleggen aan de 
desbetreffende leden.  
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Richtlijnen voor het gebruik van sociale media 

DO´s DON´Ts 

Zorg dat je de normen en waarden 
en gedragsregels van v.v. 
Teisterbanders  kent. 

Wees je zelf. Zeg wie en wat je bent, 
zeker als het over v.v. Teisterbanders 
gaat. 

Maak duidelijk dat het om je eigen 
mening en opvattingen gaat. Schrijf 
in de ik-vorm. 

Zorg dat de feiten kloppen en wees 
eerlijk. Onderbouw je mening met 
feiten. Vermeld de bron van je 
informatie. 

Zorg voor toegevoegde waarde. Denk 
na voordat je iets online plaatst. 

Gebruik je gezond verstand en wees 
beleefd. Geef vergissingen toe, en 
bied zo nodig je verontschuldigingen 
aan. 

Toon respect voor andere culturen, 
religies, waarden enz. Houd rekening 
met auteursrechten. 

Gebruik geen logo’s, handelsmerken, 
muziek, afbeeldingen enz. zonder 
toestemming vooraf. 

Volg reacties op je eigen uitlatingen 
en zorg ervoor dat deze net zo 
waarheidsgetrouw, respectvol en 
wettig zijn als die van jou. 

Plaats geen materiaal dat je in 
verlegenheid zou brengen als je 
ouders, vrienden, trainer of 
teamleider het lezen. 

  Geen spam! Geen sluikreclame. 

Spreek niet namens v.v. 
Teisterbanders (als je een eigen 
blog / kanaal hebt, gebruik dan 
een disclaimer). 

Vervorm het v.v. Teisterbanders- 
logo niet. Verbind het logo niet  aan 
ongepaste content. 

  Vertel geen leugens. 

Zoek geen ruzie. Plaats geen 
lasterlijk, grof, obsceen of 
bedreigend materiaal. 

Verspreid geen interne   informatie 
over of van de vereniging. 

Citeer geen trainer, teamleider, 
medelid of andere 
belanghebbenden. Plaats geen 
materiaal  zonder toestemming van 
de eigenaar. 

Pas geen censuur toe op de mening 
van anderen. 

In geval van vragen, aarzelingen of suggesties: 

Benader je leider of een bestuurslid 
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