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Inleiding
Dit beleid is opgesteld om grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging tegen te gaan.
Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, nonverbale, digitale of fysieke zin, die:




Door de persoon die het ondergaat als ongewenst en/of gedwongen wordt ervaren;
Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van
de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

In het bijzonder is er sprake van grensoverschrijdend gedrag als er een bedreigende, vijandige,
beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie ontstaat of dreigt te ontstaan. De
ervaring van diegene die het ondergaat is daarbij leidend. Elke klacht hierover nemen wij daarom
serieus en daarom is hier ook beleid voor opgesteld.
Grensoverschrijdend gedrag kent vele vormen, globaal genomen zijn dat pesten, discriminatie,
seksuele intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling.
In dit document hebben we daarom een gedragscode opgesteld (deze staan deels ook op de
website),

Doel
Het doel van dit beleid is om op een gestructureerde manier grensoverschrijdend gedrag zoveel
mogelijk (en waar mogelijk compleet) te voorkomen. De beleidsregels in dit document zijn niet alleen
bedoeld om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar ook om te bepalen wat er gebeurd
nadat het gedrag toch heeft plaatsgevonden.

Gedragscode leden en vrijwilligers
Onderstaande gedragsregels gelden voor alle vrijwilligers van onze vereniging en indirect ook voor
onze leden. Daarnaast staan er ook nog een aantal gedragsregels op onze verenigingswebsite. Ook
staan er nog een aantal gedragsregels in het vrijwilligers aanname beleid.
Vrijwilligers van Saturnus ’72 dienen zich te houden aan onderstaande gedragsregels om
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:
1) De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
voelt.
2) De vrijwilliger 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.
3) De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele intimidatie en machtsmisbruik
tegenover de sporter.
4) Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en een jeugdige sporter tot
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5) De vrijwilliger mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of
vrijwilliger 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 vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7) De vrijwilliger zal tijdens trainingen, 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 vrijwilliger heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht) misbruik als
gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de
(jeugdige) sporter behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties
samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9) De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning
of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
afgesproken honorering staan.
10) In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.
11) De vrijwilliger 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.
Bovenstaande gedragsregels staan opgenomen in het tuchtreglement van het NOC*NSF.

Vertrouwens Contact Persoon
De vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te
maken heeft met seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, verbaal
of lichamelijk geweld en hier met iemand over wil praten. Deze is beschikbaar voor iedereen die
opmerkingen of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een
gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging, maar ook voldoende
afstand/professionaliteit heeft om objectief te kunnen oordelen.
Taken van de vertrouwenscontactpersoon (VCP):
1. De algemene taak van de VCP omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers
van ongewenst gedrag van overige leden, vrijwilligers, tegenstanders of bezoekers van S.V.
Saturnus ‘72, dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot onze vereniging zover dit
gedrag zich binnen de activiteiten van onze vereniging heeft afgespeeld.
2. Daarnaast heeft de VCP de volgende taken:
 de Vertrouwenscontactpersoon is voor leden, ouders en vrijwilligers aanspreekbaar
voor problemen binnen en eventueel buiten onze vereniging die te maken hebben
met ongewenst gedrag;
 de Vertrouwenscontactpersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de
melding;
 de Vertrouwenscontactpersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien
nodig naar hulpinstanties (Sportbonden, NOC*NSF), onderzoekt indien nodig en
registreert;
 de Vertrouwenscontactpersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en
zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
 de Vertrouwenscontactpersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
 de Vertrouwenscontactpersoon kan het bestuur van in kennis stellen van het feit dat
er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming
van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;
3. De Vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid
over zakenbetreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.
Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan: –seksuele intimidatie –bedreiging –
discriminatie. Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld
kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.
4. De Vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van Saturnus ’72.
5. De Vertrouwenspersoon werkt zoveel mogelijk volgens het protocol voor
Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van NOC-NSF.
https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenscontactpersoon
6. De Vertrouwenspersoon heeft in principe geheimhoudingsplicht, mits de veiligheid van het
slachtoffer hierdoor niet in het geding komt.

Meldingen
Voor ieder lid en vrijwilliger geldt een meldingsplicht ten aanzien van ieder redelijk vermoeden van
ongewenst of grensoverschrijdend gedrag tegenover een ander lid of vrijwilliger. Echter staat het
slachtoffer voorop en word de melding pas gedaan na toestemming van het slachtoffer. Een melding
kan gedaan worden bij de vertrouwenscontactpersoon of het bestuur. Het bestuur ziet er op toe dat
melder/klager/slachtoffer geen nadeel ondervindt.
Meldingen kunnen verschillende gevolgen hebben, van een berispend gesprek tot aangifte bij de
tuchtcommissie van het Nederlands Handbal Verbond of gerechtelijke autoriteiten.
Meldingen van seksuele intimidatie zijn wij verplicht te melden bij de Vertrouwenscontactpersoon
van het Nederlands Handbal Verbond en bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

