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1. Inleiding 
 

Fiks wil een club zijn waarin alle leden, ouders en bezoekers zich veilig kunnen voelen om 

te spelen en te verblijven. Uitgangspunt is dat spelers op een gezellig manier en binnen 

ieders persoonlijke mogelijkheden kunnen korfballen. Ouders en bezoekers willen van het 

korfbalspel kunnen genieten. Korfbal is van oudsher een sport met een, ten opzichte van 

andere sporten, meer dan gemiddeld vriendelijk en sociaal veilig karakter. Dit is een 

pluspunt van onze sport en we willen ons inspannen om dit karakter te behouden.  

 

Enthousiasme, plezier en ontspanning zijn hierbij de belangrijkste elementen. Door 

ontwikkeling van zowel het korfballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we 

bewerkstelligen dat Fiks een vereniging blijft waar we met elkaar trots op mogen zijn. 

 

Bij veiligheid gaat het zowel om fysieke veiligheid als om mentale veiligheid. Zo gaan we 

bij Fiks respectvol met elkaar om, tolereren we geen seksueel grensoverschrijdend gedrag 

en zijn we ons bewust dat we een verantwoordelijkheid naar onze minderjarige leden 

hebben. Het doel is een veilig sportklimaat voor iedereen en bovenal voor onze 

jeugdspelers. 

 

In 2014 zijn binnen Fiks twee vertrouwenspersonen aangesteld die zich onder meer 

richten op het voorkomen en signaleren van grensoverschrijdend gedrag. Zij zijn het 

aanspreekpunt op de vereniging voor alle spelers, ouders en omstanders. Hoe en waarvoor 

precies contact met hen opgenomen kan worden, is gepubliceerd op de website van Fiks. 

Ontwikkelingen in sportend Nederland én uitkomsten uit de werkgroep Sociale Veiligheid 

van Fiks hebben ertoe geleid dat we het beleid rondom ‘je veilig voelen bij Fiks’ verder 

willen uitwerken. In deze notitie wordt nader toegelicht hoe we bij Fiks een veilig klimaat 

willen organiseren en borgen. 

 

2. Welke onderdelen dragen bij aan een veilig klimaat? 
 

Bij het realiseren van een veilig klimaat spelen verschillende aspecten een rol: 

- Aandacht voor het respectvol met elkaar omgaan; 

- Aandacht voor het tegengaan van pesten; 

- Richtlijnen seksueel grensoverschrijdend gedrag; 

- Verantwoord omgaan met de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. 

In de volgende hoofdstukken werken we deze onderwerpen uit. 

 

3. Aandacht voor het respectvol met elkaar omgaan 
 

Normaal met elkaar om gaan vindt iedereen gewoon. Maar wat betekent dat nu eigenlijk in 

woord en gedrag? Als vereniging willen wij op een positieve en sportieve wijze bekend 

staan binnen de korfbalwereld. Met respect naar onze omgeving en bijbehorend gedrag 

denken wij dat te kunnen realiseren. Het acroniem RESPECT vertaalt Fiks naar de 

volgende begrippen: 
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R egels 

E nthousiasme 

S portiviteit 

P lezier 

E motie 

C KV Fiks 

T olerantie 

 

Concreet willen we ons houden aan de volgende uitwerking van deze begrippen: 

 

Regels 

Wij weten hoe wij met elkaar om moeten gaan; wij kennen de huisregels van Fiks en 

gedragen ons ernaar. De huisregels hebben we uitgewerkt voor spelers, trainers/coaches 

en ouders. Je kunt ze lezen in bijlage 1. 

Vanzelfsprekend kennen wij ook de spelregels van korfbal, zonder regels is er geen 

wedstrijd. Wij accepteren de toepassing van de spelregels door de scheidsrechter, zonder 

commentaar. In het veld, maar ook langs de lijn! 

 

Enthousiasme 

Wij zijn enthousiast, voor korfbal, voor de tegenstander en voor ons eigen team. En ook 

langs de lijn zijn wij enthousiast, we moedigen beide teams altijd positief aan. Maar ons 

enthousiasme wordt nooit te fanatiek. 

 

Sportiviteit 

Wij spelen sportief, met respect voor de tegenstander. Wij waarderen sportief spel en 

mooie acties, ook die van de tegenstander. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies 

kan. Daarom nemen we verlies sportief op. En bij winst behandelen wij onze tegenstander 

met respect. Aanmoedigingen langs de lijn zijn positief en opbouwend. 

 

Plezier 

Sport is voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers. En bij een teamsport is de speler er 

voor het team en het team er voor de speler. Wij trainen en spelen om beter te worden, 

en doen dat altijd met volle inzet. Maar bij al die inspanning hoort ook plezier, met ons 

team, met onze trainers, met onze ouders en met alle andere vrijwilligers die ervoor 

zorgen dat korfbal vooral ook een leuke activiteit is. Bij de training, in de wedstrijd, langs 

het veld, in het clubhuis, bij alle andere activiteiten van de club: zonder een plezierige 

stemming zou het een stuk minder leuk zijn op onze club. 

 

Emotie 

Wij juichen als wij een doelpunt maken, zijn soms boos als er een tegendoelpunt valt, zijn 

blij als wij winnen en wij balen soms als wij een wedstrijd verliezen. Allemaal emoties, dat 

hoort bij sport. Maar hoe emotioneel wij ook worden, wij zullen ons nooit misdragen. Niet 

naar medespelers, niet naar de tegenstander, niet naar de scheidsrechters en niet naar 

het publiek langs de zijlijn. En natuurlijk reageren wij onze emoties nooit af op het 

materiaal, het clubgebouw of op bezittingen van anderen. 

 

CKV FIKS 

Wij korfballen bij CKV Fiks, onze club. Allemaal zijn wij ambassadeurs van Fiks en wij 

zorgen er in ons gedrag voor dat Fiks door iedereen gezien wordt als een plezierige, 

sportieve en gezellige korfbalvereniging, waar prestatie en ontspanning heel goed 
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samengaan. Zowel op Fiks als op bezoek bij een andere vereniging zullen wij de goede 

naam van onze club niet beschadigen door ons gedrag. 

 

Tolerantie 

Iedereen is verschillend. Dat geldt voor mensen en dat geldt ook voor korfbalverenigingen. 

En dat is leuk, want zonder verschillen zou het maar een saaie boel zijn. Daarom 

accepteren wij verschillen en behandelen wij mensen, teams en clubs niet anders omdat 

ze anders zijn of zich anders dan wij gedragen. Wij discrimineren nooit, en laten iedereen 

in zijn of haar waarde. 

 

Binnen Fiks gedragen alle leden en ouders zich met inachtneming van deze zeven 

aspecten. En, ook belangrijk, wij vinden het heel normaal om elkaar aan te spreken op 

ongewenst gedrag en rekening te houden met elkaar; ook dat is respect! Als een speler 

zich niet aan onze regels houdt, dan kan de trainer hem of haar een time out geven of 

verwijderen uit de training of de wedstrijd, zelfs als dit zou betekenen dat er met zeven 

spelers moet worden door gespeeld. Extreem gedrag of constant terugkerend negatief 

gedrag kunnen in extreme gevallen leiden tot royering door het bestuur. 

 

4. Aandacht voor het tegengaan van pesten  
 

Uitgangspunt is dat er niet gepest wordt, opstoken en buitensluiten is ook pesten. Mochten 

er toch signalen zijn van pestgedrag, dan zullen we daar direct mee aan de slag gaan. Het 

is belangrijk dat wij als Fiks-leden deze verantwoordelijkheid samen dragen en meteen 

reageren op pestsignalen bij/van wie dan ook. Wij houden ons aan het pestprotocol dat is 

opgenomen in bijlage 2. Periodiek worden coaches geïnformeerd hoe pestgedrag kan 

worden herkend. 

 

5. Richtlijnen seksueel grensoverschrijdend gedrag 
 

Wij willen dat onze spelers zich veilig en prettig kunnen voelen op Fiks. Daarom voert Fiks 

een beleid om ongewenste omgangsvormen, zoals (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, 

zoveel mogelijk te voorkomen. Onderdeel van het beleid is ook dat we hebben nagedacht 

hoe we handelen als er sprake is van een incident.  

 

• De gedragsregels zijn beschreven in het document “Gedragsregels CKV Fiks 

seksuele intimidatie”; 
• We maken ongewenst gedrag bespreekbaar; 

• We vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan voor alle personen vanaf 18 

jaar die rechtstreeks contact hebben met (jeugd)spelers. Hieronder vallen 

tenminste: 

o Alle externe trainers, coaches, begeleiders, verzorgers en andere staf; 

o Trainers, coaches, begeleiders en teamouders van niet-seniorenteams; 

o Begeleiders van structurele activiteiten voor minderjarige leden, waaronder: 

▪ Begeleiders van jeugdkampen; 

▪ Flinkie- & Kangoeroe-trainingen; 

▪ Leden van de commissie (jeugd)events; 

o Personen belast met werkzaamheden ten behoeve van niet-seniorenteams, 

waaronder: 

▪ Jeugdcoördinatoren, 

▪ Commissieleden (jeugd) technische zaken; 
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o Vertrouwenspersonen; 

o Bestuursleden; 

• Zonder VOG kunnen bovengenoemde functies niet uitgevoerd wordenl; 

• We leggen vast wat toelaatbaar is en wat niet, brengen risico’s in kaart en regelen 

preventie; 

• We hebben twee vertrouwenspersonen. Het bestuur heeft hen als 

verantwoordelijke aangesteld voor de VOG-administratie; 

• We organiseren voorlichtingsavonden op Fiks en maken daarbij eventueel gebruik 

van de mogelijkheden die de KNKV biedt (workshop preventie van seksuele 

intimidatie); 

• We houden jaarlijks een evaluatie van het beleid voor (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag in het bestuur. Bij voorkeur is dit een terugkerend 

agendapunt voor ALV. 

 

Op de website van Fiks worden de contactgegevens van beide vertrouwenspersonen 

vermeldt. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor als het gaat om 

grensoverschrijdend gedrag, kijken naar mogelijke vervolgstappen en kunnen daarin 

begeleiden. 

 

De vertrouwenspersonen hebben de volgende taken rondom de VOG-administratie: 

• Proces van aanschrijven van de personen voor wie een VOG-verklaring nodig is en 

communiceren wat we van hen verwachten; 

• Aanmelden van deze personen bij NOC-NSF voor ‘gratis VOG’. De vrijwilliger rond 

de aanvraag af en draagt de VOG over aan de vertrouwenspersonen; 

• Verzamelen en archiveren van alle VOG-verklaringen en bijhouden administratie in 

Sportlink; 

• NOC-NSF adviseert ieder 3-5 jaar een VOG te verlengen. Om de belasting voor de 

organisatie versus het doel van de VOG in balans te laten zijn wordt een VOG 

iedere vijf jaar verlengt tenzij er aanleiding lijkt te zijn dit eerder te doen; 

• Jaarlijks overzicht van VOG-bestand aan bestuur melden. 

 

6. Verantwoord omgaan met de kinderen die aan onze zorg 
worden toevertrouwd 
 

Dit geldt natuurlijk altijd, bij thuis- en uitwedstrijden maar zeker ook bij evenementen. 

Hierbij denken we vooral aan de jeugdkampen die jaarlijks door Fiks worden gehouden. 

Om de veiligheid tijdens de jeugdkampen te waarborgen moet er aandacht worden 

besteed aan de begeleiding bij die kampen. Denk aan de volgende aspecten: 

• Een evenwichtige samenstelling van de begeleidende staf (m/v-verhouding, 

leeftijd); 

• Voldoende begeleidende staf t.o.v. het aantal deelnemende kinderen; 

• Voldoende EHBO-kennis in de begeleidende staf; 

• Op elk moment is er een Bewust Onbeschonken Bestuurder (BOB) in de 

begeleidende staf aanwezig; 

• Voltallige leiding is in het bezit van VOG; 

• Begeleidende stafleden zijn nooit alleen met een deelnemend kind in een ruimte 

waar geen openheid is; 

• Senioriteit in de begeleidende staf. 
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7.  Risico’s binnen Fiks 
 

Fiks is een vereniging waarbij we elkaar kennen en op elkaar letten. Ondanks deze veilige 

omgeving zijn er een aantal situaties waar we extra aandacht voor hebben. Denk hierbij 

aan: 

• Trainers/coaches zijn nooit alleen met een speler in een kleedkamer of ruimte waar 

geen openheid is (het vier-ogen principe!); 

• Een nieuw (onbekend) lid die ook meteen jeugdtrainer wil worden zal gevraagd 

worden naar zijn achtergrond en beweegredenen. De vorige vereniging zal om 

informatie gevraagd worden; 

• Trainers/coaches worden periodiek bijgepraat door de vertrouwenspersonen hoe 

pestgedrag te herkennen en daar naar te handelen; 

• Bij zaaltrainingen waarvan de trainers/coaches jonger dan 18 jaar zijn is altijd een 

volwassene aanwezig; 

• Binnen de (Jeugd) Technische Zaken is aandacht voor de verdeling van trainers en 

coaches over de teams. 
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Bijlage 1 Huisregels 
 

Inleiding 

De huisregels gelden voor alle gebruikers van het Fiks-complex (dus voor leden, ouders en 

andere bezoekers). Daarnaast hebben we per doelgroep (spelers, trainers/coaches, 

ouders/verzorgers) specifieke gedragsregels opgesteld. In een intakegesprek 

onderschrijven alle trainers en coaches de regels zoals die zijn opgesteld. 

 

Het begint bij de basis: gedragsregels op ons complex 

• Lekker fris! 

Omdat je zelf ook graag een schoon toilet en schone kleedkamers hebt, vragen we 

je deze ook altijd schoon achter te laten. We sporten op (kunst)gras. Houd ook de 

kantine en kleedkamers schoon en stamp buiten het zand onder je schoenen 

vandaan. 

• Opgeruimd staat netjes! 

We zijn zuinig op onze materialen. Houd ze schoon en heel en ruim ze na gebruik 

weer netjes op. Na een wedstrijd maakt het Fiks-team beide dug-outs schoon. 

• Met hetzelfde gemak, gooi je het in de afvalbak! 

Afval gooi je in de afvalbakken die overal op het complex aanwezig zijn. Dit geldt 

ook voor lege verpakkingen, koffiebekers en broodzakjes. Plastic statiegeldflesjes 

gooi je in de inzamelbak en lege bierflesjes breng je terug naar de bar. Laat je 

rommel vallen, dan raap je het op. Als er ook nog andere rommel ligt, neem je dat 

in één moeite mee. Daarna gooi je het in de afvalcontainer. 

• Even frisse lucht! 

Roken doen we alléén buiten in het daarvoor bestemde rokershok, dat is wel zo 

prettig. Dit geldt ook voor elektronische sigaretten. Laat sigarettenpeuken niet 

slingeren maar gebruik de aanwezige asbakken. Binnen roken is ten strengste 

verboden, dit geldt ook voor douches en kleedkamers! 

• NIX is de afspraak, ook bij Fiks! 

Wij schenken alcoholhoudende dranken alleen aan personen van 18 jaar en ouder. 

De vrijwilligers achter de bar kunnen dus altijd om je legitimatie vragen. We doen 

“dranquilo” want met minder alcohol is het leven minstens net zo leuk! 

• Wij helpen je graag aan de bar! 

Voor een natje en een droogje staan onze vrijwilligers achter de bar en in de 

keuken altijd voor je klaar. Daarom staan we het gebruik van zelf meegenomen 

drank niet toe in de kantine. Overigens, de minimale leeftijd voor barpersoneel is 

16 jaar. 

• Honden zien wij graag buiten! 

Laat je trouwe viervoeter buiten de kantine. Houd je hond op onze accommodatie 

altijd aan de lijn en voorkom overlast bij andere bezoekers. Natuurlijk komt jouw 

hond nooit op het kunstgras. 

• Vier ogen zien meer! 

Een meerderjarige is nooit alléén in een ruimte met één minderjarige, het vier-ogen 

principe is altijd van toepassing bij Fiks. 

• Komt dat zien! 

Toeschouwers blijven buiten de omheining van het veld. Enthousiasme juichen we 

toe, moedig beide teams positief aan. Word niet te fanatiek en denk aan de 

fatsoensnormen. 

• De scheids heeft gelijk! 

Coaches blijven tijdens de wedstrijd bij hun dug-out, zoals in de spelregels staat. 
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Spelers, coaches en publiek accepteren de toepassing van de spelregels door de 

scheidsrechter(s) en tonen respect voor deze vrijwilligers. 

• Wat doe jij nou?! 

We durven elkaar aan te spreken wanneer er regels worden overschreden of bij het 

signaleren van ongewenst gedrag. Dit doen we wel met wederzijds respect. 

• Maak ruimte! 

De toegang tot ons complex houden we altijd vrij. Dit is in het belang van de 

veiligheid want zo kunnen hulpdiensten ons gemakkelijk bereiken. 

 

Gedragsregels voor de spelers 

De speler: 

• Neemt in principe deel aan alle trainingen. Meldt zich in een zo vroeg mogelijk 

stadium af bij de trainer wanneer hij onverhoopt verhinderd is; 

• Is bij de training op tijd omgekleed aanwezig zodat gezamenlijk de materialen 

klaargezet kunnen worden; 

• Neemt in principe deel aan alle wedstrijden. Meldt zich zo nodig in een zo vroeg 

mogelijk stadium af bij zijn trainer/coach; 

• Is bij de wedstrijden op het afgesproken tijdstip aanwezig; 

• Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van Fiks; 

• Is zuinig op alle materialen van Fiks; 

• Helpt mee met het verzamelen van de materialen na de wedstrijd/training; 

• Traint en speelt zonder kauwgom in de mond en zonder (zichtbare) sieraden; 

• Voldoet op tijd de contributie. 

 

Gedragsregels voor de trainer/coach 

De trainer/coach: 

• Heeft een voorbeeldfunctie binnen het team; 

• Verzorgt het afhandelen van het wedstrijdformulier of delegeert en controleert dit; 

• Neemt deel aan de trainersbijeenkomsten die binnen Fiks worden georganiseerd; 

• Vraagt de vertrouwenspersoon om hulp bij ruzie, wangedrag of andere problemen 

binnen het team; 

• Stelt ouders (eventueel met hulp van de vertrouwenspersoon) op de hoogte van 

problemen met betrekking tot hun kind; 

• Spreekt het team erop aan dat ’s avonds in het donker niemand in z’n eentje het 

sportpark afrijdt; 

• Draagt tijdens de uitoefening van zijn/haar functie passende kleding. Tijdens 

trainingen draagt de trainer sportieve kleding. 

 

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers 

De ouder/verzorger: 

• Is op tijd aanwezig als een taak voor de vereniging wordt uitgevoerd; 

• Zorgt ervoor dat hun kind(eren) in principe bij alle trainingen en wedstrijden 

aanwezig kunnen zijn. Meldt zijn/haar kind(eren) zo nodig in een zo vroeg mogelijk 

stadium af bij de trainer/coach; 

• Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd; 

• Voert zijn/haar rijbeurt op een verantwoorde en veilige manier uit; 

• Zorgt ervoor dat trainers/coaches op de hoogte zijn van bijzonderheden omtrent 

hun kind waar rekening mee gehouden moet worden; 

• Toont bereidheid tot het verrichten van enige taken voor Fiks. 
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Bijlage 2 Pestprotocol 
 

Waarom een pestprotocol?  

Veiligheid op Fiks is een belangrijke voorwaarde om goed en met plezier te sporten. 

Pesten zorgt ervoor dat je je niet veilig voelt. Daarom wordt pesten op Fiks niet 

getolereerd. Ook het pesten via de sociale media (cyberpesten) is onacceptabel. Mee-

pesten, opstoken en buitensluiten is ook pesten! Gelukkig wordt er op Fiks weinig gepest. 

Maar elke pester is en blijft er één te veel. Daarom hebben we een protocol gemaakt. 

 

Pesten wordt niet geaccepteerd!  

Pesten wordt op Fiks niet geaccepteerd. Fiks, ouders, pester én degene die gepest wordt, 

lossen dit sámen op. 

 

Wat kun je doen als je gepest wordt?  

• Blijf er niet mee rondlopen; 

• Vertel het aan je trainer/coach of iemand anders binnen Fiks die je vertrouwt; 

• De vertrouwenspersonen zijn altijd beschikbaar als je wilt praten (vraag je trainer 

of kijk op de website van Fiks)! 

• Er wordt altijd serieus naar jou geluisterd; 

• Fiks zal er alles aan doen om het pesten te stoppen. 

 

Wat doet Fiks als jij pest?  

• De trainers/coaches grijpen in wanneer ze zien dat er gepest wordt, daarvan op de 

hoogte worden gebracht of daar een sterk vermoeden van hebben; 

• Voor de pester(s) volgt altijd een gesprek met de trainer/coach en/of de 

vertrouwenspersoon; 

• Je moet excuus aanbieden aan degene die je gepest hebt; 

• Je moet altijd materiële schade vergoeden; 

• Je trainer/coach of de vertrouwenscontactpersoon kunnen je ouders aanspreken als 

herhaaldelijk geconstateerd wordt dat je pest; 

• Als alle bovenstaande maatregelen zijn geprobeerd, kan Fiks ervoor kiezen om je 

van wedstrijden/trainingen uit te sluiten; 

 

Wat kun je zelf doen tegen pesten?  

• Meld pesten altijd aan je trainer/coach. Dat is geen klikken, maar meehelpen om 

het voor iedereen leuk te laten zijn op Fiks; 

• Laat merken dat je het gedrag van de pester afkeurt; 

• Vecht of scheld niet terug. 

 

Wat kan je trainer/coach doen?  

• Als je trainer/coach merkt dat er gepest wordt, reageert deze meteen zodat de 

pester(s) ophoud(t)(en) en erger voorkomen kan worden; 

• Je trainer/coach maakt de pester(s) duidelijk dat pesten op Fiks niet mag; 

• Je trainer/coach zoekt zo nodig contact met de vertrouwenspersoon als de 

trainer/coach een pestmelding heeft gekregen; 

• Je trainer/coach en/of de vertrouwenscontactpersoon houdt zo snel mogelijk een 

gesprek met de pester(s) én het gepeste teamlid; 

• In de jeugdteams kan de trainer/coach nadat er geconstateerd is dat er wordt 

gepest, een anti-pestcontract maken met het team, waar alle spelers een 

handtekening onder zetten. 



CKV Fiks 
Opgericht 19 februari 1927 
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Na drie weken volgt een gesprek waarin bekeken wordt of de situatie zich heeft 

genormaliseerd. 


