PROTOCOL R.K.V.V. Westlandia TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE
I. INLEIDING

Westlandia dient, net als elke vereniging uitkomend in de landelijke divisie, van de KNVB
antiracisme beleid te hebben opgesteld en toegepast.
Definities
Onder racisme en discriminatie wordt verstaan het uiten van minachting, vijandigheid of haat van
het ene ras jegens het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde.
Discriminatie kan worden omschreven als handelen op basis van ongeoorloofd onderscheid dat
gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken zoals ras, seksuele geaardheid of geloof.
Dit protocol beoogt in zijn algemeenheid het antiracisme (en antidiscriminatie) beleid en de daarin
toe te passen maatregelen voor R.K.V.V. Westlandia te beschrijven
II. MAATREGELEN

Het beleid en de maatregelen van R.K.V.V. Westlandia tegen racisme en discriminatie behelst
tenminste de volgende nader te noemen maatregelen en acties.
a. Verklaring
Westlandia verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van
discriminatie. Wij verklaren dat racisme en elke ander vorm van discriminatie niet zal worden
getolereerd door onze vereniging. Dit wordt actief uitgedragen binnen Westlandia, door haar
bestuur, haar vrijwilligers en middels de communicatie kanalen welke onze vereniging ter
beschikking staan.
b. Racisme en discriminatie op ons complex
R.K.V.V. Westlandia zal nadrukkelijk racisme en discriminatie op haar complex verbieden .
Westlandia zal zich er maximaal voor inspannen dat dit aan alle leden en bezoekers van haar
complex duidelijk wordt gemaakt. Iedereen die zich op het Westlandia complex schuldig maakt
aan racisme of discriminatie zal hierop worden aangesproken en eventueel een verbod tot het
betreden van het complex worden opgelegd,
c. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie
Onverminderd de verklaring als bedoeld onder a., zal Westlandia actief stelling nemen tegen
racisme en discriminatie. Hiertoe zal Westlandia onder andere haar contacten met de media
gebruiken en op haar website aandacht besteden aan racisme en discriminatie.
d. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda
Westlandia zal maatregelen nemen tegen personen en partijen die racistische en discriminerende
uitingen en propaganda uitdragen en/of distribueren in en om het Westlandia comlex
e. Maatregelen jegens spelers, trainers, vrijwilligers en/of overig personeel
Westlandia zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, trainers, vrijwilligers, leden en
overige werknemers van de vereniging die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.
f. Kenbaar maken beleid en maatregelen aan andere verenigingen,

Westlandia zal aan andere verenigingen kenbaar maken welk beleid zij voert (en welke
maatregelen zij neemt) met betrekking tot het tegengaan van racisme en discriminatie opdat kan
worden gekomen tot een optimale afstemming en samenwerking.
h. Samenwerking met stewards en politie
In samenspraak met de steward en de politie is afgesproken hoe op te treden tegen racisme en
discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van Westlandia De vereniging zal proactief optreden
tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende leuzen bevatten,
hetgeen onder meer betekent dat deze uitingen zullen worden verwijderd,

