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Bijlage 3: Pestprotocol vv Oeken

Waarom?
De jeugdcoördinator, begeleiders van jeugdteams en overige vrijwilligers (bijv. bij het jeugdkamp)
kunnen te maken krijgen met pestgedrag van pupillen en junioren. Alle kinderen van vv Oeken
hebben recht op een fijn en veilig "klimaat" op en rondom de velden. Daar past pesten niet bij.

Wat is pesten?
We spreken van pesten als hetzelfde kind regelmatig en systematisch wordt bedreigd en
geïntimideerd. Kinderen worden vaak gepest om hun uiterlijk, vanwege hun kleding, of omdat ze
anders zijn dan anderen.

Hoe doen we dat bij vv Oeken?
• ik bedreig niemand, ook niet met woorden;
• ik gebruik geen geweld;
• als iemand mij hindert, vraag ik duidelijk ermee te stoppen;
• als dat niet helpt, vraag ik mijn leider/trainer om hulp;
• enzovoort.

Begeleiders/trainers hebben hierin een voorbeeldfunctie. Vloeken, tieren, klagen bij de
scheidsrechter/ grensrechter als de resultaten tegenvallen of het niet gaat zoals men wenst, is geen
goed voorbeeld voor de kinderen.

Trainers worden geacht de omgangsregels uit te dragen en te signaleren wanneer hiervan wordt
afgeweken. De jeugdcoördinator en begeleiders dienen de regels na te leven, te signaleren en te
handelen als dat gewenst is.
Als opgemerkt wordt dat een kind gepest wordt, kan de begeleider/jeugdcoördinator het volgende
doen:
• praten met het gepeste kind (praat niet over daders en slachtoffers, dit

stigmatiseert);
• praten met het pestende kind (idem);
• samen met beide kinderen praten en afspraken maken (idem);
• altijd complimenten maken naar de kinderen voor wat ze wel goed doen.

Het is belangrijk dat er rekening gehouden wordt de "emotionele rijpheid" van het betreffende kind.
Probeer in het contact aan te sluiten bij de leeftijd van de minderjarige.

(₁) De voorzitter representeert het bestuur en wordt zodanig bedoeld als er over voorzitter van het bestuur wordt
gesproken.


