
 
 

Omgangsnormen Social Media SVMeerssen 
Niet meer weg te denken uit het dagelijks leven  is de social media.  
Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen  
op een gebruiksvriendelijke en ‘vaak’ leuke wijze. Het bevat niet alleen informatie in de vorm van tekst, ook beeld en geluid worden gedeeld.  
Bekende voorbeelden van social media zijn Facebook, YouTube, Linkedin, Whatsapp en Twitter. 

 
Social media biedt o.a. de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op je vereniging.  
Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld, in ons geval van SV Meerssen.  
Aan de andere kant kunnen berichten op social media (soms onbewust) leden en vrijwilligers van SV Meerssen,  
en de goede naam van SV Meerssen schaden. 
Social media is ook een gevaarlijk medium waar  jouw positieve boodschap  onbewust een heel andere lading kan krijgen en  
dan  bij een ander verkeerd kan  overkomen. Wees daarom alert bij communicatie over social media  

 
Daarom vragen wij om verantwoord met social media om te gaan: 

 Op social media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect. Op social media praat je wel met elkaar en niet over elkaar. 
 Op social media praat je alleen namens jezelf; niet namens of onder de naam van anderen.  

 Je zet alleen berichten op social media als die de ander of SV Meerssen niet schaden. 

 Social media gebruik je alleen als je daarvoor toestemming hebt gekregen en  als het bijdraagt aan de goede gang van zaken. 
 Wil je via social media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan, dan mag dat alleen  

als die anderen daartegen geen bezwaar hebben. Dus alleen met toestemming. 

 Heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je dat niet met anderen via social media. 
 We accepteren niet dat social media gebruikt wordt om anderen te pesten, te kwetsen, te stalken, te bedreigen, zwart te maken  

of op een andere manier te beschadigen. 

 Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er maatregelen genomen. Als je met jouw gebruik van social media  
strafrechtelijk de fout ingaat, kan hiervan aangifte gedaan worden bij de politie. 

 Meldingen over berichten die in strijd zijn met de afspraken hierboven, kunnen verstuurd worden naar het  
social media emailadres van onze vertrouwenscommissie: vertrouwenscommissie.svm@gmail.com 

                      
 

 

Gebruik je eigen identiteit, zeker als het over                  
SV Meerssen gaat. Spreek voor jezelf, wees eerlijk en 
duidelijk. 

Reageer niet anoniem op artikelen, tweets etc. Gebruik 
ook niet de naam van SV Meerssen of van anderen. 

 
 

 
 

Zend of plaats alleen informatie van of over jezelf  die 
openbaar mag zijn.  (Alles wat op internet wordt 
geplaatst, kan  daar na lange tijd nog worden 
teruggevonden). 

Gebruik geen gegevens van leden en vrijwilligers van  
SVMeerssen, andere of zelf verzonnen personen. 

 

Gedraag je online zoals je dat ook binnen en buiten 
de vereniging hoort te doen. Zend of plaats geen 
berichten die kwetsen, discriminerend, haatdragend 

of op een andere manier schadelijk kunnen zijn voor een 
andere persoon, een groep of de vereniging. 

 

 
 

Wil je via social media iets delen waar anderen ook op staan? 
Dan mag dat alleen als die anderen  daartegen geen bezwaar 
hebben. 

Publiceer  geen    foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten, 
tweets e.d. waarmee je jezelf en anderen in de 
problemen kunt  brengen. 

 

Gebruik social media alleen daar en wanneer, als je daarvoor toestemming hebt van de leiding.    Reageer niet op persoonli jke berichten.                                      
Ga niet in op discussies, maar maak indien nodig een afspraak voor een  persoonlijk gesprek. 


