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Protocol Seksuele Intimidatie v.v. Hellendoorn 

1 Inleiding 
Iedere dag van de week vinden er diverse activiteiten plaats op ons sportpark, zoals trainingen, wedstrijden, 
evenementen etc. Kortom, iedere dag bevinden zich veel leden met elkaar op ons sportpark om samen in goede 
harmonie bezig te zijn met voetbalactiviteiten 
v.v. Hellendoorn wil de zaken binnen de vereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is 
daarin essentieel. Binnen een voetbalvereniging heb je te maken met intimiteit, niet alleen tijdens het voetballen 
zelf. Denk ook aan het vertoeven in kleedkamers en het douchen in gemeenschappelijke ruimten.  Wat wij als 
vereniging kunnen doen om Seksuele Intimidatie te voorkomen en hoe te handelen in geval van ongewenste 
situaties, staat beschreven in dit document ”protocol Seksuele Intimidatie v.v. Hellendoorn”. Dit protocol geldt 
voor iedereen binnen v.v. Hellendoorn. 

2 Definitie 
De definitie van seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen 
ervaart. Het gaat er dus niet om hoe iemand het bedoelt, maar om hoe de ander het ervaart 
 
Onderstaande voorbeelden geven een idee van wat mensen als seksuele intimidatie kunnen opvatten. De één 
heeft er geen problemen mee, de ander wel. Als regel geldt dat het op het op moet houden als iemand er duidelijk 
niet van gediend is: 
 

 Dubbelzinnige grappen  
 Opmerkingen over iemands lichaam 
 Obscene gebaren maken 
 Een arm over de schouder 
 Seksueel intimiderend taalgebruik 

Onderstaande voorbeelden van seksuele intimidatie of misbruik beschouwen we eigenlijk allemaal als ongewenst: 

 Sporters begluren in de kleedkamer of onder de douche, wat ook inhoudt het maken van filmpjes en 
foto’s 

 Schriftelijke en/of verbale seksuele intimiteiten  
 Aanranding en verkrachting 

3 Gedragsregels begeleiders in de sport 
Onze gedrag- en omgangsregels zijn bedoeld voor de vereniging als geheel, onze verenigingsteams in het bijzonder 
en alle betrokkenen langs de lijn. 

1. Gezamenlijk zorgen wij ervoor een omgeving en sfeer te creëren waarbinnen iedereen zich veilig kan 
voelen. 

2. Iedereen onthoudt zich ervan een ander te bejegenen op een wijze die iemand in zijn waardigheid 
aantast. Zowel binnen als buiten onze club. 

3. Elke vorm van (macht) misbruik of seksuele intimidatie wordt niet getolereerd. 
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een meerderjarige en een minderjarige (onder de 16 

jaar), zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
5. Ongewenste aanrakingen zijn not done, tevens worden (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 

communicatiemiddel dan ook niet getolereerd. 
6. Eenieder die onze teams begeleidt, zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 

respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of 
andere verblijfsruimten. 
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7. Eenieder heeft de plicht, voor zover in zijn vermogen ligt, zelfs bij de minst geringe signalen of 
vermoedens, die ander te beschermen tegen schade en (macht) misbruik als gevolg van seksuele 
Intimidatie. 

8. Geen enkele vorm van het geven en krijgen van vergoedingen met de kennelijke bedoeling seksuele 
tegenprestaties te vragen. 

4.  Wat te doen bij mogelijke situaties van Seksuele Intimidatie 
 Allereerst is het een ieders verantwoordelijkheid actief toe te zien, dat de regels binnen onze vereniging 

worden nageleefd.  
 (Mogelijke) Misstanden kunnen zo mogelijk worden besproken met de verantwoordelijke trainer/ leiders. 
 Tevens kan er contact opgenomen worden met 1 van de Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van v.v. 

Hellendoorn. Meer informatie over de rol van de vertrouwenscontactpersoon staat in het beleid Veilig 
Sport Klimaat. Op de website van v.v. Hellendoorn staan de contactgegevens van deze personen.  

5.  Stappenplan melding bij Vertrouwenscontactpersoon 
1. De VCP’er inventariseert de aard van de klacht  
2. Bij iedere klacht overlegd de VCP’er, (eventueel anoniem), binnen 1 week met de vertrouwenscommissie, 

hoe te handelen. De vertrouwenscommissie bestaat uit meerdere mensen (2 ervan met gecertificeerde 
praktijkervaring) en een afgevaardigde van het hoofdbestuur.  

3. Is de klacht binnen de club op te lossen, dan zal de VCP'er meerdere opties met de melder bespreken. 
4. Is de klacht een strafbaar feit dan zal de vertrouwenspersoon van de overkoepelende sportbond 

NOC*NSF het over nemen. 
 

6.  Contactgegevens 
 Vertrouwenscontactpersonen v.v. Hellendoorn Actuele gegevens op www.vvhellendoorn.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon KNVB   0343-499182 
 Vertrouwenspersoon NOC*NSF    0900-2025590 
 Centraal meldpunt Nederland   www.meld.nl (kan anoniem) 
 Wijkagent Hellendoorn     via algemeen nummer politie 0900-8844 
 


