
 
Protocol tegen racisme en discriminatie 
 

 
 
Ons voetbal is van iedereen  
Voetbal speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het is laagdrempelig en iedereen kan in 
zijn/haar nabijheid voetballen. De voetbalsport is een afspiegeling van de maatschappij. Voetbalclubs 
hebben een sociaal-maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid. Het bestuur van 
Voetbalvereniging De Merino’s hecht er waarde aan beleid te hebben wat betreft antidiscriminatie en 
antiracisme.  
 
Dit is in lijn met richtlijnen van de KNVB die in februari 2020 zijn gepresenteerd. De afgelopen twee 
maanden hebben experts van binnen en buiten het voetbal samen met de Rijksoverheid keihard 
gewerkt om tot een concrete en landelijke aanpak te komen voor zowel het amateur- als betaald 
voetbal. In afstemming met de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en maatschappelijke 
belangenorganisaties is tot een krachtig meerjarig beleidsprogramma gekomen. Alle betrokkenen zijn 
optimistisch over de uitkomsten en denken hiermee een basis te kunnen leggen voor een effectieve 
aanpak in het gehele voetbal.  
 
Wat is racisme?  
Het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras tegen het ander, voortkomend uit een 
gevoel van meerwaarde. Het kan worden omschreven als; ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt 
wordt op grond van bepaalde kenmerken.  
 
In Nederland wordt iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld. Elke vorm van discriminatie is 
verboden. Dit staat in artikel 1 van de Grondwet.  
 
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie 
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, 
is niet toegestaan.  
 
Het beleid en de maatregelen van Voetbalvereniging De Merino’s tegen racisme en discriminatie 
houdt tenminste de hieronder nader te noemen maatregelen en acties in. 
 
Verklaring  
Voetbalvereniging De Merino’s verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen 
van discriminatie. In de verklaring is onder andere opgenomen dat racisme en elke ander vorm van 
discriminatie niet zal worden getolereerd door Voetbalvereniging De Merino’s. Deze verklaring wordt 
actief uitgedragen door Voetbalvereniging De Merino’s, onder andere door aandacht te besteden aan 
racisme en discriminatie op haar website en sociale media en andere openbare uitingen.  
 
Racisme en discriminatie op het sportpark  
Voetbalvereniging De Merino’s zal nadrukkelijk racisme en discriminatie op haar sportpark verbieden, 
op welke plek/veld dan ook. Voetbalvereniging De Merino’s zal zich er maximaal voor inspannen dat 



 
aan eenieder die zich op het sportpark toch schuldig maakt aan racisme of discriminatie (tenminste) 
een sportparkverbod zal worden opgelegd.  
 
Maatregelen tegen spelers, coaches en/of overig personeel  
Voetbalvereniging De Merino’s zal (disciplinaire) maatregelen nemen tegen spelers, coaches en 
overige werknemers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.  
 
Kenbaar maken beleid en maatregelen aan andere clubs  
Voetbalvereniging De Merino’s zal aan de andere clubs wijzen op het beleid dat 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.  
 
Aannamebeleid personeel  
Voetbalvereniging De Merino’s zorgt dat bij het aannemen van spelers of personeel, (ongeacht sekse, 
geloof, huidskleur etc.) iedereen gelijkwaardig zal worden behandeld.  
 
Samenwerking met andere organisaties  
Voetbalvereniging De Merino’s zal zo veel mogelijk samenwerken met andere betrokken organisaties 
in het tegengaan van racisme en discriminatie. Ook zal Voetbalvereniging De Merino’s de 
samenwerking zoeken met haar supporters.  
 
Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda  
Voetbalvereniging De Merino’s zal maatregelen nemen tegen personen en partijen die racistische en 
discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of distribueren op, in en om het sportpark.  
 
We doen het samen!  
De centrale aanpak gaat echter veel verder dan alleen een aantal maatregelen. De KNVB, Eredivisie, 
Keuken Kampioen Divisie, spelers, trainers, scheidsrechters, clubs, supporters, maatschappelijke 
organisaties, overheid, voetballiefhebbers willen gezamenlijk een positieve beweging op gang 
brengen. Meepraten met de beleidsmakers wordt hierbij gefaciliteerd. Daarnaast worden clubs, 
trainers, spelers en officials geholpen en ondersteund, zodat gezamenlijk een front tegen racisme en 
discriminatie kan worden gevormd. Het voetbal verbindt talloze mensen met uiteenlopende 
achtergronden.  
 
Lees hier het hele plan geschreven door de KNVB. 
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/21568/0436-voetbal-van-iedereen 


