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Inleiding
Sinds de uitvoerige aandacht in de media voor verscheidene incidenten die in de sport hebben
plaatsgevonden in de afgelopen jaren, is er vanuit sportbonden, sportorganisaties en overheid veel
aandacht ontstaan voor het creëren van een veilige sportomgeving. Eén van de belangrijkste
middelen om dergelijke incidenten zoveel mogelijk te voorkomen, is het bespreekbaar maken van
grensoverschrijdend gedrag en hier omtrent hebben van beleid binnen de vereniging.
Naast seksuele intimidatie is ook ander grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en
geweld, onderwerp van dit beleidsplan. Deze aspecten staan namelijk allen haaks op een prettige
sportbeleving in een veilige sportomgeving.
Doelstelling
Binnen de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ heerst een sociaal veilig sportklimaat, waar leden veilig
kunnen sporten en de persoonlijke grenzen van leden gerespecteerd worden.
Wanneer de persoonlijke grenzen van leden onverhoopt overschreden worden door anderen, heerst
er bij de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ een klimaat waarin openlijk hierover gesproken kan worden
met leden en het bestuur.
Er is een beleid dat gevolgd kan worden in geval van grensoverschrijdend gedrag.
Beleid
Op de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2017 is het onderwerp ‘Sociaal veilige sportomgeving’
besproken. De vertrouwenscontactpersonen zijn voorgesteld; hun functie en werkwijze zijn
uitgelegd.
Op de website van de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ staat informatie over het beleid inzake Sociaal
veilige sportomgeving; de doelstelling, gedragsregels en de contactgegevens van de
vertrouwenscontactpersonen.
Jaarlijks wordt het beleid inzake Sociaal veilige sportomgeving aan de orde gesteld bij de instructeurs
aan het begin van iedere cursus. Reguliere instructeurs die les geven aan jeugd of minder validen zijn
in het bezit van een VOG. Deze wordt elke 4 jaar opnieuw aangevraagd.
Risicoanalyse
Op de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ is er contact tussen mannen, vrouwen en kinderen tijdens
beoefening van sport en het geven van lessen in sport. Hierbij zijn fysieke kwaliteiten en gebreken,
vooral tijdens lessen, soms onderwerp van gesprek.
Er zijn gescheiden mannen- en vrouwen kleedkamers waar meerdere personen, waaronder kinderen,
zich tegelijk omkleden en douchen.
Grensoverschrijdend gedrag komt voor zover wij bemerken vrijwel niet voor op de Roei- en
Zeilvereniging ‘Gouda’. Anderzijds is er waarschijnlijk een drempel om ongewenste situaties aan de
orde te stellen.
Omgangsregels voor een sociaal veilig sportklimaat:
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen
de Roei- en zeilvereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.

4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
6. Ik negeer de ander niet.
7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk
leven of uiterlijk.
12. Als iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet
helpt, vraag ik een ander om hulp.
13. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet
aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
14. Ik behandel tijdens wedstrijden mijn tegenstanders met respect en gebruik geen geweld of
scheldwoorden tegen mijn tegenstanders.
15. Ik behandel de officials/kaderleden met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen
de officials/kaderleden.
16. Ik kom niet in kleedlokalen die bedoeld zijn voor het andere geslacht. Voor ouders die hun kind
helpen met omkleden geldt: het geslacht van de ouder bepaalt in welke kleedruimte het kind moet
worden omgekleed.
17. Ik meld ongewenst gedrag bij kaderleden, bestuur en/of vertrouwenscontactpersoon.
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon zijn:
1. Centraal aanspreekpunt voor leden van de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’, ouders en kaderleden
bij ongewenste situaties in het kader van een sociaal veilige sportomgeving; bijvoorbeeld seksuele
intimidatie, pestgedrag, discriminatie en/of agressie.
2. Eerste opvang wanneer leden grensoverschrijdend gedrag ervaren en hier met iemand over willen
praten.
3. Doorverwijzen naar professionele begeleiding (indien nodig).
4. Rapporteren van de situatie aan het bestuur.

