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Aan:  Bestuur en (vrijwillige) medewerkers  
Van:  Assistente secretaris 
Kenmerk: 13-003/EMM/msi 
Betreft:  Gedragscode / protocol Grensoverschrijdend Gedrag 
Datum:  6 april 2013  
Status:  definitief; vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 april 2013  

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers  
Deze gedragscode maakt onderdeel uit van het beleid van v.v. Eendracht Maakt Macht te Randwijk 
omtrent Grensoverschrijdend Gedrag. Wat we daarmee precies bedoelen wordt hieronder uitgelegd. 
 

Definities Grensoverschrijdend Gedrag 
Zowel de termen Grensoverschrijdend Gedrag als Sexueel Grensoverschrijdend Gedrag komen voor. 

Wat houden ze eigenlijk in? 

Grensoverschrijdend gedrag is een breed begrip. Het omvat alle handelingen, toenaderingen of 
contacten die tegen de zin van het slachtoffer plaatsvinden. Het kan daarbij gaan om hele duidelijke 
vormen van mishandeling en misbruik, zoals slaan met een voorwerp of aanranding en verkrachting. 
Maar meer diffuse incidenten zoals verwaarlozing, pesten of seksueel getinte grappen vallen ook 
onder grensoverschrijdend gedrag. Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag hebben één 
overeenkomst: een verschil in macht tussen pleger en slachtoffer. 
 
Sexueel Grensoverschrijdend gedrag is een bredere term dan sexueel misbruik. Bij seksueel misbruik 
gaat het om seksuele handelingen, toenaderingen of contacten die tegen de zin van het slachtoffer 
gebeuren.  Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag vallen ook gedragingen die leiden tot 
seksueel misbruik, of het scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt. De overeenkomst met 
grensoverschrijdend gedrag is dat in beide gevallen sprake is van een verschil in macht tussen pleger 
en slachtoffer. 
 

Een duidelijke grens 
Bij v.v. Eendracht Maakt Macht vinden wij zowel grensoverschrijdend als sexueel 
grensoverschrijdend  gedrag niet toelaatbaar. Daarom hebben wij als vereniging voor al onze 
(vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als 
vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Op die 
manier geef je als (vrijwillige) medewerker aan dat je het eens bent met dit beleid en dat je je niet 
schuldig zult maken aan (sexueel) grensoverschrijdend gedrag. 
 
 

6 april 2013, 

het bestuur van voetbalvereniging Eendracht Maakt Macht, Randwijk  
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Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult 

handelen 

 
1. De (vrijwillige) medewerker / begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een 

EMM-er zich veilig en gerespecteerd voelt.  
 
2. De (vrijwillige) medewerker / begeleider onthoudt zich ervan een EMM-er te bejegenen op een wijze die 

hem / haar in zijn waardigheid aantast.  
 
3. De (vrijwillige) medewerker / begeleider dringt niet verder door in het privéleven van een minderjarige 

EMM-er dan functioneel noodzakelijk is. De (vrijwillige) medewerker / begeleider ontvangt een 
minderjarige EMM-er niet bij hem of haar thuis.  

 
4. De (vrijwillige) medewerker / begeleider onthoudt zich van elke vorm van (seksueel) grensoverschrijdend 

gedrag ten opzichte van een EMM-er. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen (vrijwillige) 
medewerker / begeleider en pupil tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als 
seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

 
5. De (vrijwillige) medewerker / begeleider mag een EMM-er niet op zodanige wijze aanraken, dat deze 

aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.  
 
6. De (vrijwillige) medewerker / begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke 

zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarige EMM-ers en de ruimtes waarin zij zich 
bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.  

 
7. De (vrijwillige) medewerker / begeleider heeft de plicht een EMM-er naar vermogen te beschermen tegen 

vormen van ongelijkwaardige behandeling en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op 
toezien dat de gedragscode door iedereen die bij (minderjarige) EMM-ers is betrokken, wordt nageleefd.  

 
8. Indien de (vrijwillige) medewerker / begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

gedragscode en bij vermoedens van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is hij verplicht hiervan melding 
te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.  

 
9. De (vrijwillige) medewerker / begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede 

zijn.  
 

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van 
bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de (vrijwillige) medewerker / begeleider 
in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het 
bestuur aangewezen persoon.  

 
Overtreding van deze code leidt tot de tucht-of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg 
hebben. Wanneer een (vrijwillige) medewerker / begeleider wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel 
misbruik van pupillen zal het bestuur politie/justitie inschakelen.  
 
Deze gedragscode is <datum> vastgesteld door de het bestuur van voetbalvereniging Eendracht Maakt Macht, 
Randwijk 
 
Ondertekening vrijwilliger,    Ondertekening bestuur, 
    
 
 
Naam ……………………………………………   Gerrit van der Meijde (voorzitter) 
 
Datum ………………………………………….   Datum…………………………………… 

 


