RICHTLIJNEN VOOR HET
GEBRUIK VAN
SOCIALE MEDIA

Voorschoten ’97: Richtlijnen voor het gebruik van
sociale media
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 reactiemogelijkheden. Denk hierbij aan weblogs, waar
lezers reacties achterlaten via een reactieformulier of middels
trackbacks.
Voorbeelden van sociale media zijn Facebook, Twitter, blogs,
Youtube, LinkedIn, Hyves, Flickr, Wikipedia enz.

Waarom sociale media gebruiken?
Bij Voorschoten ‘97 werken we hard aan het neerzetten van een positieve cultuur, waarin leden zich
thuis voelen en bezoekers en gasten met plezier aan terugdenken.
Voorschoten ‘97 heeft jouw hulp daarbij hard nodig.
Iedereen kan meehelpen; bestuursleden, spelers (junior en senior), atleten, barpersoneel, trainers,
leiders, ouders en verzorgers, toeschouwers, vrijwilligers en een ieder die bij Voorschoten ‘97 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 Voorschoten ‘97 cultuur en mentaliteit online te laten zien. Het
stelt iedereen in staat om te laten zien dat Voorschoten ‘97 een plezierige voetbal- en atletiekvereniging
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 Voorschoten ‘97 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 (junior en senior), trainer, leider of
vrijwilliger van Voorschoten ‘97.
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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 Voorschoten ´97
kent.

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

Wees jezelf. Zeg wie en wat je bent,
zeker als het over Voorschoten ‘97
gaat.

Geen spam! Geen sluikreclame.

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

Spreek niet namens Voorschoten ‘97
(als je een eigen blog / kanaal hebt,
gebruik dan een disclaimer).

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

Vervorm het Voorschoten ‘97-logo
niet. Verbind het logo niet aan
ongepaste content.

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

Vertel geen leugens.

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

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

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

Verspreid geen interne informatie
over of van de vereniging.

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

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

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

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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Je bent een opmerking tegengekomen
over Voorschoten ‘97.
Is de inhoud/toonzetting positief?

REAGEREN!
Van een simpele reactie (antwoord op
positieve feedback of suggestie) tot
een actieve bijdrage aan de discussie.

Gaat het om spam?
(vage tekst met verdachte links)

MELDEN!
Kijk of het mogelijk is hiervan melding
te maken of stuur de beheerder van
de website of -space een persoonlijk
bericht.

Is de auteur een z.g. troll?
(iemand die erop uit is reacties uit te
lokken)?

SITUATIE VOLGEN
Reageer liever niet op een specifieke
post, maar houd de situatie in de
gaten. Neem als deze verslechtert
contact op met een bestuurslid of de
vertrouwenspersoon binnen onze
vereniging.

Gaat het om een tirade, grap, satire of
is het de bedoeling om belachelijk te
maken?

vertrouwenspersoon@voorschoten97
.nl

Is er volgens jou sprake van onjuiste
informatie en ken je de feiten?

FEITEN RECHTZETTEN
Controleer zelf de feiten en reageer
met feitelijk commentaar dat voor
iedereen zichtbaar is.

Is de uitlating afkomstig van een
ontevreden (oud-)lid van de
vereniging, een speler of supporter
van een andere vereniging of andere
belanghebbende?

SITUATIE HERSTELLEN
Kijk of je kunt helpen en doe dit
zichtbaar. Als je het probleem niet
kunt oplossen, neem dan contact op
met je leider, bestuurslid of de
vertrouwenspersoon binnen
Voorschoten ‘97.
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Hoe kan ik bijdragen? DO’sen DON’Ts.

Reageren op uitlatingen over Voorschoten ‘97

