
 
Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving  

 

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 de 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 het hieromtrent 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 alle haaks op een prettige 

sportbeleving in een veilige sportomgeving. 

 

Doelstelling 

Binnen de RZVG heerst een sociaal veilig sportklimaat, waar leden veilig kunnen sporten en verblijven 

en de persoonlijke grenzen van leden gerespecteerd worden. 

Wanneer de persoonlijke grenzen van leden onverhoopt overschreden worden door anderen, heerst 

er bij de RZVG een klimaat waarin openlijk hierover gesproken kan worden met leden, 

vertrouwenscontactpersonen en het bestuur. 

Er is een beleid dat gevolgd wordt in geval van grensoverschrijdend gedrag.  

 

Beleid  

Op de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2017 is het onderwerp ‘Sociaal veilige 

sportomgeving’ besproken en vastgesteld. De vertrouwenscontactpersonen zijn voorgesteld; 

hun functie en werkwijze zijn uitgelegd.  

Op de website van de RZVG staat informatie over het beleid inzake een sociaal veilige 

sportomgeving; de doelstelling, gedragsregels en de contactgegevens van de 

vertrouwenscontactpersonen. 

Jaarlijks staat op de agenda van het bestuur een evaluatie met de 

vertrouwenscontactpersonen. 

Jaarlijks wordt het beleid inzake sociaal veilige sportomgeving aan de orde gesteld bij alle 

leden en andere direct betrokkenen.  

Reguliere instructeurs/coaches die les geven aan jeugd of minder validen zijn in het bezit 

van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Deze wordt elke 3 jaar opnieuw aangevraagd. 

 
Risicoanalyse 

Jaarlijks wordt er een risicoanalyse gemaakt. 

 

Gedragscodes 

Voor de gedragscodes van functionarissen, begeleiders en sporters verwijzen we naar de volgende 

online documenten van het Centrum Veilige Sport Nederland  

https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes


 
 

 

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon zijn: 

1. Centraal aanspreekpunt voor leden en direct betrokkenen van de RZVG bij ongewenste situaties in 

het kader van een sociaal veilige sportomgeving; bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pestgedrag, 

discriminatie en/of agressie. 

 2. Eerste opvang wanneer leden en direct betrokkenen van de RZVG grensoverschrijdend gedrag 

ervaren en hier met iemand over willen praten. 

 3. Doorverwijzen naar professionele begeleiding (indien nodig). 

 4. Rapporteren van de situatie aan de voorzitter het bestuur. 
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