Verklaring
Omtrent
Gedrag (VOG)
handbalvereniging groene ster

Introductie VOG in kader van veilig sportklimaat
Als bestuur vinden wij het belangrijk dat iedereen, en in het bijzonder minderjarigen,
in een veilige omgeving kunnen sporten bij Handbalvereniging Groene Ster. Het is als
sportvereniging onze plicht om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen.
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, één van de maatregelen waarmee HV Groene Ster een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een
VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de
kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.
Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam
zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG.
Andere maatregelen in kader Veilig Sportklimaat
Daarnaast hebben wij specifieke gedragsregels en hanteren wij een aannamebeleid
voor jeugdbegeleiders en trainers en kent onze vereniging sinds kort een vertrouwenscontactpersoon. Pas dan kunnen wij als HV Groene Ster uitstralen dat wij voor de
volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.
- Aannamebeleid
- Gedragsregels
- Vertrouwenscontactpersoon

Aannamebeleid jeugdtrainers/begeleiders
Handbalvereniging Groene Ster
Met nieuwe vrijwilligers zal een kennismakingsgesprek gehouden worden door een
bestuurslid/voorzitter jeugdcommissie. Indien de vrijwilliger bij een andere vereniging
vandaan komt kan er voorafgaand of tijdens het gesprek om referenties gevraagd worden en kunnen deze mogelijk gecontroleerd worden.
Voor vrijwilligers die met jeugdige spelers gaan werken zal een VOG vereist zijn. De
aanvraag voor de VOG zal door de vereniging gedaan worden. De vrijwilliger dient hier
zijn medewerking aan te verlenen.

Gedragsregels Handbalvereniging Groene Ster
HV Groene Ster vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren
en (vrijwillige) begeleiders belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik
van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen
begeleiders en jeugdleden.
Veel grenzen in het contact tussen begeleiders en jeugdleden binnen een sportsetting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt,
het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt
het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen
worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed
ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde
om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele
handelingen en contacten tussen begeleiders/trainers/(jong)volwassen en jeugdleden/minderjarigen absoluut ontoelaatbaar zijn!
Daarom hebben wij als HV Groene Ster voor trainers/begeleiders die werken met
jeugd een gedragscode opgesteld. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang
met minderjarigen.
Op 20 mei 1997 zijn door de negentig landelijke sportorganisaties aangesloten bij
NOC*NSF 10 gedragsregels voor sportbegeleiders aangenomen ter preventie van seksuele intimidatie.

1. De begeleider probeert te zorgen voor een omgeving en een sfeer
waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt.
2. De begeleider gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waar. digheid niet
wordt aangetast
3a. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan
functioneel noodzakelijk is.
3b. De begeleider gebruikt e-mail, sms/whatsapp en sociaal media alleen om 		
informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren.
4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en mis
bruik tenopzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en relaties tussen begeleider en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding
geoor loofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren
zal worden.
6. De begeleider gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met 		
jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, om
kleedruimten, douches etc.
7. De begeleider beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van on
gelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de
gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
8. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan
melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de
rede zijn.
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over
de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de begeleider in de geest van de ge
dragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het
bestuur aangewezen persoon.

Vertrouwenscontactpersoon
Iedereen die bij HV Groene Ster sport of werkt moet dit kunnen doen in een veilige
omgeving. Dat kan als iedereen zich sportief gedraagt en elkaar met respect behandelt. Helaas komen ongewenste omgangsvormen overal voor, ook in de sport. Denk
bijvoorbeeld aan pesten, discriminatie, agressie of geweld. Ook seksuele intimidatie
is een ongewenste omgangsvorm. Het kan daarbij gaan om een opmerking over iemands lichaam, een arm om de schouder of een tik tegen de bil. Als degene die dit
ondergaat het niet leuk vindt is er sprake van ongewenst gedrag en moet het ophouden. Seksuele intimidatie in de vorm van begluren van mensen in de kleedkamer of
douche, aanranding en verkrachting mag nooit.
Bij HV Groene Ster hebben we allerlei maatregelen genomen om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en een veilig sportklimaat te creëren. Maar als je toch te
maken krijgt met ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon, Sandy van Schendel. Dat kan als je slachtoffer bent, of als je iets ziet gebeuren
waarvan je denkt dat het niet kan. Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je je verhaal
kwijt in een vertrouwelijk gesprek, en wordt je geholpen de juiste weg te vinden om
tot een oplossing te komen.
Ben je slachtoffer van ongewenst gedrag of heb je hiervan signalen opgevangen,
neem dan via e-mail contact op met de vertrouwenscontactpersoon en laat weten
hoe zij je kan bereiken om een afspraak te maken.
Contactgegevens:
Sandy van Schendel
E-mail: s.vschendel@ziggo.nl
Beroep: wijkzuster/wijkverpleegkundige

