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Visie Atalante Sport t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag 

‘Wij willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging 
waar iedereen zich veilig voelt om zich vanuit eigen capaciteit te ontwikkelen, te werken aan 
een goede gezondheid en sociale contacten op te doen. Binnen onze vereniging is daarom 
geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. In onze open cultuur spreken wij elkaar aan als 
iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, 
weten we hoe te handelen.’ 

 

Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag 

• Iedereen is op de hoogte en onderschrijft onze visie van preventie voor 
grensoverschrijdend gedrag. 

• Alle leden zijn op de hoogte van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend 
gedrag. 

Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en 
lichamelijke of verbale agressie. Vele sporters maken weleens een situatie mee waarin 
dergelijk gedrag getoond wordt. “Een trainer heeft invloed in het voorkomen van 
grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die 
kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken 
wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.” 

 

Gedragscodes voor  (assistent) train(st)ers, coaches en begeleiders en 

vrijwilligers 

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de 

activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de 

bol prettig, een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen 

nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties 

gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen 

en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, 

absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) 

medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die 

bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en 

de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het  
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tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt 

werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te 

ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode 

zult handelen. 

 

3.1 De gedragsregels 

Een (assistent) train(st)er, coach, begeleider, vrijwilliger…….. 

Zorgt voor een veilige omgeving.                                                                                            

Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo 

wordt ervaren. Houd zich aan de veiligheidsnormen, en -eisen.  

 
Kent en handelt naar regels en richtlijnen. 
Zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels en richtlijnen én past ze ook toe.  
 
Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaringen en functies. 
Vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. 
 
Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn 
positie niet.  
Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. 
Onthoud zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek 
grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen 
en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met 
minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. 
 
Respecteert het privéleven van de sporter. 
Dringt niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Gaat met respect 
om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de 
kleedkamer en de douche.  
 
Tast niemand in zijn waarde aan. 
Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en 
gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere 
kenmerken. Sluit niemand buiten en is tolerant.  
 
Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen 
waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. 
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Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of 
beledigende opmerkingen.  
 
Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets 

te  doen of laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. 

Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na 
te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.  

Ziet toe op naleving van regels en normen.                                                                            
Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere 
normen.  

 

Is open en alert op waarschuwingssignalen.                                                                                   
Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de 
vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.  

 

Is voorzichtig.                                                                                                                                          
Stelt nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt 
voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent. 

Het is voor vrijwilligers verboden om onder invloed te zijn van alcohol of drugs 
(verdovende middelen) gedurende sport of andere activiteiten van Atalante Sport. 

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en 

sanctiebeleid 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst 

verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of 

gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer 

een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt 

gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek 

van Strafrecht. 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure 

waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. 

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met 

minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.  

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur 

oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden 

gemeld.  
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Aanname beleid 

• Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een 
trainer/begeleider/vrijwilliger. 

• Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd. 
• Indien nodig worden er referenties gevraagd. 
• Er wordt een VOG aangevraagd. 
• De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de 

gedragscodes van de vereniging. 

Vertrouwenspersoon 

Robin Tiberius 

robin@hoekschewaardactief.nl 

0186 68 58 
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