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Inleiding 

Binnen Volleybal vereniging VIVES zien we het gebruik van Social Media als een belangrijke 
maatschappelijke ontwikkeling, met positieve kanten maar ook met mogelijke risico’s. In dit 
Social Media Protocol beschrijven we waar de leden van VIVES zicht zich bewust van moeten 
zijn bij het gebruik van Social Media, betreffende de vereniging. 

Dit vinden we belangrijk omdat informatie die online wordt gedeeld door leden van VIVES, 
vaak naast algemene gegevens ook persoonsgegevens zoals namen, foto's of video’s bevat. 
Het delen van deze gegevens gaat tegenwoordig snel en eenvoudig en een strikte scheiding 
tussen wat bij de vereniging hoort en wat eigen persoonlijke gegevens zijn, is niet meer aan 
te geven. Reden voor het opstellen van dit protocol is dat we als VIVES het delen van deze 
informatie voor iedereen prettig willen houden en dat we een ‘social veilig klimaat’ 
behouden met elkaar. 

Geschillen 

In het geval van problemen met het gebruik van Social Media binnen VIVES, moet dit 
voorlegt worden aan het bestuur, waarbij dit protocol als leidraad zal worden gebruikt. 

Aanwijzingen bij gebruik Social Media voor alle leden 

Bij het gebruik van Social Media vragen we je voor zover van toepassing, de volgende  

aanwijzingen in acht te nemen: 

1. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor wat je communiceert, onder welke 
naam of alias je dat ook doet. We zullen je dan ook altijd eerst aanspreken op je 
eigen verantwoordelijkheid. 

2. Als je accounts of aliassen aanmaakt, is het zonder toestemming van het bestuur 
van VIVES niet toegestaan “VIVES” of Volleybalvereniging IJsselstein, of iets dat 
dar sterk op lijkt, op enige wijze onderdeel te laten uitmaken van die 
accountnaam of alias. 

3. Voor zover je op social media dingen doet / zegt die schadelijk zijn voor VIVES is 
er altijd een mogelijkheid dat je daar op wordt aangesproken. 

4. Als je iets communiceert dat direct of indirect gaat over VIVES dan vragen we je 
nooit negatief te zijn/doen/communiceren; niet over ons en niet namens ons. 
Voor negatieve communicatie lenen social media zich heel slecht en het leidt 
zelden ergens toe. Als je een klacht betreffende de Vereniging hebt, breng dit dan 
bij het bestuur onder de aandacht. Die kun je rechtstreeks persoonlijk of via de 
VIVES-mail benaderen.  

5. Als je in een discussie betrokken raakt op Social Media, waarvan je merkt dat die 
onplezierig wordt, houd er dan mee op in plaats van je te laten meeslepen. 
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6. Houd er rekening mee dat je in je communicatie geen informatie verspreidt over 
derden die daar geen toestemming voor hebben gegeven. Bedenk dat steeds 
meer  toepassingen (zoals Foursquare, maar ook b.v. Twitter) je locatie 
meesturen en beschikbaar maken voor derden en dat je daarmee dus ook 
informatie over waar je bent onbedoeld kunt communiceren. 

7. Reageer niet impulsief, het kan nooit kwaad twee keer na te denken voordat je 
een posting doet. Overleg bij twijfel met een teamgenoot of trainer/vrijwilliger. 

8. Volwassenen/oudere jeugd binnen VIVES moeten zich bewust zijn dat ze een 
voorbeeld functie hebben voor de jongere jeugd, ook in het gebruik van de Social 
Media. 

9. Het afhandeling van klachten en meldingen van misbruik van social media gebeurt 
volgens de bestaande regels. We realiseren ons dat de ontwikkelingen op dit 
gebied razendsnel gaan. In deze regeling hebben we geprobeerd de belangrijkste 
uitgangspunten en afspraken te vatten, maar volledig kunnen we niet zijn. De 
belangrijkste afspraak is daarom misschien wel:  
Blijf nadenken en houd het belang van jouw vereniging in je achterhoofd.  

 


