Veilig sportklimaat bij HV Grol
Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom is het belangrijk om beleid te voeren zodat
ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie,
bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen worden. En daarnaast moet duidelijk zijn dat als er een
incident is, hoe het best gehandeld kan worden. NOC*NSF en de sportbonden vinden het belangrijk om sporters,
begeleiders en verenigingen daarin bij te staan. Voor meer info hierover zie de website van het NOC*NSF
http://www.nocnsf.nl tabblad “NOC*NSF” onder het kopje “Maatschappij”.
Gedragsregels begeleiders in de sport
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk en erg kwetsbaar. Daarom vindt HV Grol
het ook belangrijk om afspraken te maken over het gedrag van de trainers/coaches/begeleiders.
NOC*NSF en de sportbonden hebben gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, begeleiders om
seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De gedragsregels maken inmiddels ook deel uit van het
Tuchtreglement van elke bij NOC*NSF aangesloten sportbond. De regels geven aan waar de grenzen liggen in
het contact tussen begeleider en sporter. Mocht een begeleider deze regels overtreden dan kan deze ook via het
tuchtrecht van de bond gesanctioneerd worden.
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De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het
gezamenlijk gestelde doel.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de
sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar
zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider
deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans
het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan
met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van
seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter
behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun
werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de
sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter
is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de
betreffende persoon daarop aanspreken.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid
van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
HV Grol vraagt van vrijwilligers die met onze minderjarige leden werken om een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) aan te vragen en laat deze vrijwilligers de genoemde gedragsregels ondertekenen.
Onze uitgangspunten:
1. Je bent als trainer/coach of verzorger zelfstandig verantwoordelijk voor leden tot 18 jaar (minderjarigen).
2. Ben je zelf minderjarig en werk je zelfstandig met minderjarige leden, dan is een VOG verplicht.
3. Een VOG is niet verplicht voor minderjarigen die onder verantwoordelijkheid werken van een meerderjarig
lid.
4. Ben je 18 jaar en ouder dan is het inleveren van een VOG verplicht. Het Bestuur beslist over elke individuele
situatie.

Procedure:
1. Nadat het Bestuur besloten heeft dat de functie die wordt vervult of vervult gaat worden, valt onder de
verplichting een VOG in te leveren, zal onze secretaris contact met die vrijwilliger opnemen.
2. De secretaris regelt de aanvraag digitaal en de vrijwilliger krijgt een e‐mail om de aanvraag
definitief te maken middels DigiD.
3. Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen acht weken de VOG en overhandigt het originele exemplaar
aan de secretaris.
4. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een VOG.
Kort samengevat:
Een VOG wordt persoonlijk naar het privé adres van de vrijwilliger gezonden. Gaarne het origineel inleveren bij
de secretaris (indien gewenst krijg je een digitale kopie).
Zijn er problemen: de Dienst Justis zal contact met de vrijwilliger opnemen.
De vrijwilliger heeft dan de mogelijkheid een eigen zienswijze betreffende de vragen kenbaar te maken waarna
er een definitieve beslissing door de Dienst Justis wordt genomen. Uiteraard kan daarna altijd een oordeel van de
rechter worden gevraagd. Dit gaat buiten onze secretaris om en de secretaris wordt hierover ook niet
geïnformeerd.
Wel VOG: lever het origineel in bij de secretaris.
Geen VOG: neem contact op met de secretaris.
Het spreekt voor zich dat als onze secretaris na 8 weken nog geen VOG heeft ontvangen, er vragen gesteld
worden.
De onderdelen die op het aanvraagformulier worden aangevinkt zijn in overleg tussen het Ministerie
van Veiligheid en Justitie en het NOC*NSF vastgesteld.
De betrokkenheid van al onze leden met HV Grol geeft ons de verwachting dat – desgevraagd – iedereen
meewerkt aan het verkrijgen van de VOG.
Vertrouwenscontactpersoon HV Grol
De vertrouwenscontactpersoon is binnen HV Grol het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft
over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De
vertrouwenscontactpersoon is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers,
bestuur, etc. De vertrouwenscontactpersoon kan adviseren en een bijdrage leveren aan het nemen van
preventieve maatregelen.
NOC*NSF verzorgt de training tot vertrouwenscontactpersoon in de sport. De vertrouwenscontactpersoon bij
HV Grol heeft de training hiervoor genoemd, gevolgd. De naam en contactgegevens van de
vertrouwenscontactpersoon zullen op de website van HV Grol gepubliceerd worden.
Wanneer iemand niet met de vertrouwenscontactpersoon van HV Grol of NHV wil spreken of wanneer het om
een ernstige melding van grensoverschrijdend gedrag is het mogelijk om via het Vertrouwenspunt in contact te
komen met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF.
Zeker bij ernstige gevallen of als persoonlijke begeleiding gewenst is, dan adviseren we via
het Vertrouwenspunt Sport (http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport) contact op te nemen met een
vertrouwenspersoon of adviseur. Als contact opgenomen wordt met een vertrouwenscontactpersoon van HV
Grol of het NHV, dan kan deze ook doorverwijzen naar het Vertrouwenspunt Sport, of daar zelf naar toe bellen
om advies te krijgen.

