Veilig Sportklimaat
Sport is emotie en passie. Sport zorgt voor vriendschap en respect. En vooral: sport is leuk om te
doen!
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de
sportbonden en sportkoepel NOC*NSF vinden daarom dat iedereen met
plezier moet kunnen sporten.
Samen met sportverenigingen zetten zij zich daarom in voor een
sportomgeving waarin iedere sporter zich op zijn gemak voelt en zichzelf
kan zijn.
Deze ambitie is vertaald en uitgewerkt in het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Het doel van
dit actieplan is het stimuleren van positief gedrag en het tegengaan en aanpakken van ongewenst
gedrag in de sport.

Het bestuur van Kracht & Vriendschap voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een prettig
en veilig werkklimaat. Daarvoor heeft de vereniging voor alle betrokkenen en kaderleden een
gedragscode opgesteld.
Iedere leidinggevende moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag.
Het actieplan ´Naar een veiliger sportklimaat´ wordt door het bestuur van Kracht & Vriendschap
onderschreven. Kracht & Vriendschap wil meer bewustwording creëren rondom het thema Veilig
Sportklimaat. We zullen sporters op de hoogte stellen van de dienst ´vertrouwenspunt sport´.
Een vertrouwenspersoon zal het veilig sportklimaat gaan monitoren. Indien het vertrouwen, de
veiligheid of samenwerking geschaad worden bij sporters zal de vertrouwenspersoon in actie komen.
Ten behoeve van de preventie en de aanpak in situaties met ongewenst gedrag zijn gedragsregels
opgesteld door NOC*NSF.

Verklaring omtrent gedrag
Kracht & Vriendschap wil dat iedere leidinggevende een Verklaring Omtrent Gedrag kan tonen.
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid
en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van
een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde
doel, bijvoorbeeld training geven aan minderjarigen bij de
gymnastiekvereniging.

Naar een veiliger sportklimaat
De sportbonden en NOC/NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport.
Het actieplan ´Naar een veiliger sportklimaat´ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en
ongewenst gedrag aan te pakken.
De essentie is dat iedereen zich bewust wordt van zijn gedrag in de turnhal en dat dit bespreekbaar
wordt gemaakt.
Een leven lang bewegen, een leven lang genieten van sport: dat is de filosofie van de KNGU. Dat kan
alleen als je je al van jongs af aan prettig voelt en jezelf kunt zijn. Met andere sportbonden en
NOC*NSF werken we aan het programma ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’. Via dit programma
stimuleren we sportief coachen en ondersteunen we de club bij het creëren van een veilig
sportklimaat.
De KNGU heeft een tienpuntenplan ontwikkeld om het sportklimaat te verbeteren en vooral veiliger te
maken voor alle KNGU-disciplines, daarin staat het kind centraal. Kracht & Vriendschap Opmeer
onderschrijft dit plan, en monitort het sportklimaat binnen de vereniging.

Vertrouwenspunt sport
Naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de
regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en
seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.
Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen.

Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels,
waarden en normen in de sport.
Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht
wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden.
In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en
welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met
je verhaal gedaan wordt.
Bel het Vertrouwenspunt Sport, telefoon 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Of
bel naar onze vertrouwenspersoon. Telefoonnummer is op onze website vermeld.

Vertrouwenspersoon
Functie en taken:
Kracht & Vriendschap vindt een veilig sportklimaat belangrijk. Alle leden, trainers, ouders en andere
betrokkenen zijn daarvoor samen verantwoordelijk. Desondanks kunnen er situaties ontstaan waarbij
het vertrouwen, de veiligheid of samenwerking geschaad worden. In dat soort situaties is het prettig,
als je bij een onafhankelijk persoon terecht kunt, die aan jouw zijde staat, naar je luistert, met je
meedenkt en jouw belangen behartigt. Die belangrijke rol kan de vertrouwenspersoon vervullen.

Werkwijze:
Zit je met een probleem of een klacht, waarbij je er niet (direct) uitkomt met de betrokken persoon of
personen binnen Kracht & Vriendschap, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dit
kan telefonisch, per e-mail of persoonlijk. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en zal
daarna in overleg en in alle vertrouwelijkheid met jou zoeken naar mogelijke oplossingen van jouw
probleem of klacht.

Verantwoording van de vertrouwenspersoon:
De vertrouwenspersoon heeft jaarlijks een overleg met het bestuur, waarin wordt besproken hoe vaak
de vertrouwenspersoon geraadpleegd is en waarin zij aanbevelingen doet ten aanzien van een veilig
(sport)klimaat. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon dit zo nodig tussentijds en ongevraagd doen.

Gedragscode
Ongewenst gedrag kan zich in zeer uiteenlopende vormen voordoen. Onder ongewenst gedrag wordt
verstaan machtsmisbruik, verbale agressie, fysiek geweld, excessief pesten en ongewenste
intimiteiten.
De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen
en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Gedragsregels
 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 privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor
het gezamenlijk gestelde doel.
 De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover
de sporter.
 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.
 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.
 De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 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.
 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.
 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.
 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.
 In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Er wordt verwacht dat andere betrokkenen, zoals familieleden en medegymnasten, deze regels
eveneens zullen respecteren en naleven.

