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Protocol Pestgedrag 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 
Pesten is een breed en actueel begrip. Helaas komt het nog veel te vaak voor in onze maatschappij, zowel bij 
jongeren maar ook onder ouderen. De gevolgen voor degenen die gepest worden zijn vaak groot, zonder dat de 
‘pesters’ zich hier altijd bewust van zijn. Zo kan het voorkomen dat iemand zijn favoriete hobby niet meer kan 
uitoefenen omdat hij/zij gepest wordt. v.v. Hellendoorn wil pestgedrag “voorkomen” door hier preventief 
aandacht aan te besteden en direct in te grijpen wanneer er sprake is van vermoedelijk pestgedrag. Wat wij als 
vereniging kunnen doen om pestgedrag te voorkomen en hoe te handelen in geval van ongewenste situaties, staat 
beschreven in dit document ”protocol Pestgedrag v.v. Hellendoorn”. Dit protocol geldt voor iedereen binnen v.v. 
Hellendoorn. 

2 Wat is Pesten 
Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen bejegend wordt op 
manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Dit kan variëren van woordgrapjes tot 
intimidatie en structureel geweld. De bekendste vormen zijn pesten op school en pesten op de werkvloer. Maar 
ook daarbuiten kan pesten voorkomen, zoals op straat, op universiteiten en hogescholen, binnen verenigingen, of 
tussen buurtbewoners. Pesten is structureel en brengt het slachtoffer tot wanhoop. Pesten is een universeel, niet 
cultuurgebonden verschijnsel. 
 
Er zijn verschillende vormen van pesten, zowel verbaal, fysiek als non-verbaal. 
 

 Verbaal pesten is bijvoorbeeld het gebruik van scheldwoorden of iemand kwetsen met woorden. Een 
voorbeeld hiervan is tegen iemand zeggen dat hij/zij dik is of lelijke kleren aan heeft. 

 Fysiek pesten is iemand anders treiteren door bijvoorbeeld te duwen, trekken, schoppen of slaan. 
 Non-verbaal pesten heeft met houding te maken. Sommige personen kunnen overheersend en dreigend 

op anderen over komen. Zo kan bijvoorbeeld het staan van een groep ‘pesters’ om een ‘slachtoffer’ heen 
al heel bedreigend voelen. 

 Pesten via social media: Tegenwoordig wordt er steeds meer gepest via ‘social media’. Iedereen heeft 
tegenwoordig internet of een mobiele telefoon, waar men met elkaar kan ‘chatten’, sms’en of 
Whatsappen. De controle hierop is lastig omdat het minder zichtbaar is, maar wees bewust van de (grote) 
gevolgen van dit pesten. Het slachtoffer kan bijvoorbeeld stiller, terughoudend en vermijdend worden, in 
een isolement geraken. 

3.  Preventiemaatregelen 
Door het opstellen Protocol Pestgedrag v.v. Hellendoorn zal het thema meer onder de aandacht van de leden van 
v.v. Hellendoorn worden gebracht en weet men sneller vermoedelijk Pestgedrag te melden bij de juiste personen. 

Daarnaast worden trainers/leiders voorafgaand aan het seizoen geïnformeerd over hoe je pestgedrag vroegtijdig 
signaleert en hoe te handelen bij pestgedrag. 

3.  Wat te doen bij mogelijke situaties van Pestgedrag 
1. Meld als kind, ouder of v.v. Hellendoorn lid vermoedens van pestgedrag bij de trainer/leider van het 

betreffende team of neem contact op 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. 



 

Protocol Seksuele Intimidatie Pagina 2 van 2 Versie juni 2019 

2. De trainer/leider of VCP’er bespreekt met betrokkenen het pestgedrag en informeert indien nodig de 
vertrouwenscommissie over dit voorval. De trainer/leider of VCP’er checkt daarna regelmatig bij 
betrokkenen of het pesten is verminderd en koppelt dit terug aan de vertrouwenscommissie. 

3. Vermindert het pesten niet dan wordt een groepsgesprek georganiseerd. Hier zullen alle betrokkenen van 
de betreffende situatie aanwezig zijn. Hier zal ook een afvaardiging van de vertrouwenscommissie 
aanwezig zijn. 

4. Mocht het pesten na dit gesprek nog steeds doorgang vinden, dan zullen er passende maatregelen 
getroffen worden in samenspraak met het hoofdbestuur.  

4.  Contactgegevens 
 Vertrouwenscontactpersonen v.v. Hellendoorn Actuele gegevens op www.vvhellendoorn.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon KNVB   0343-499182 
 Vertrouwenspersoon NOC*NSF    0900-2025590 
 


