
 
      

Klachtenregeling ongewenst gedrag RKSV Rhode Van Stiphout Bouw 
 

1. Begripsomschrijving 
Ongewenst gedrag: handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die 
deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. 
 
Discriminerend gedrag: uitlatingen over godsdienst, levensovertuiging,  politieke gezindheid,  ras, 
geslacht , nationaliteit.  hetero of homoseksuele gerichtheid  of burgerlijke staat, die beledigend  
zijn. 
 
Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering,  verzoeken om seksuele gunsten of ander 
verbaal, nonverbaal, schriftelijk of fysiek gedrag van seksuele aard, die door de klager als 
ongerechtvaardigde  inbreuken op zijn/haar intieme levenssfeer worden beschouwd, wat de 
aangeklaagde wist of tenminste had moeten begrijpen; 
 
Agressie / geweld / pesten: voorvallen waarbij een klager psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, 
bedreigd of aangevallen. Het ongewenste gedrag dient te geschieden onder omstandigheden  die 
rechtstreeks verband houden met het beoefen van activiteiten binnen het verband van de 
vereniging. 
 
Klaagster / klager: Een persoon die zich met de klacht wendt tot het bestuur of de 
vertrouwenspersoon. 
 
Meldster / melder: Een persoon die zich met de melding wendt tot het bestuur of de 
vertrouwenspersoon. 
 
Aangeklaagde: Degene terzake van wiens gedrag een melding is gedaan of een klacht is ingediend. 
 
Klacht: Een klacht met betrekking tot ongewenst gedrag, mondeling of schriftelijk gemeld bij het 
bestuur of de vertrouwenspersoon. 
 
Melding: Een mededeling, niet zijnde een klacht, met betrekking tot ongewenst gedrag, gedaan bij 
het bestuur of de vertrouwenspersoon. De melding kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. 
 
Vertrouwenspersoon: De persoon als bedoeld in artikel 3 van deze regeling. 
 
Lid: Degene die staat geregistreerd als lid van RKSV Rhode Van Stiphout Bouw. 
 

2. Klacht / melding  en klaagster / klager 
 
1. Elk lid kan een klacht indienen met betrekking tot of een melding doen van een situatie van 

ongewenst gedrag  met inachtneming van wat hierna is gesteld. 
2. De klaagster / klager kan zich met een klacht via de secretaris  wenden tot het hoofdbestuur of 

de vertrouwenspersoon.  
3. Een melding wordt mondeling of schriftelijk gedaan bij het bestuur of de vertrouwenspersoon, 

niet anoniem. Voor het schriftelijk indienen kan gebruik gemaakt worden van het digitale 
incidentenformulier te vinden op de website of via Bijlage 7: Incidentenformulier. 

4. Als gevolg van het indienen van een klacht of doen van een melding mag klaagster / klager geen 
nadeel in haar / zijn positie binnen of de vereniging ondervinden.  



 
      

5. Wanneer het bestuur met een melding of klacht wordt geconfronteerd, dient het dit te 
rapporteren aan de vertrouwenspersoon. Alvorens mededeling te doen aan de 
vertrouwenspersoon  stelt het bestuur klaagster / klager hiervan op  de hoogte.  

6. Desgewenst kan de klaagster / klager de vertrouwenspersoon inschakelen voor het voeren van 
een driepartijengesprek over het voorval van de melding. 

7. De vertrouwenspersoon geeft de melder in overweging om, al naar gelang de ernst van de zaak: 
• geen klacht in te dienen; 
• een klacht in te dienen bij het bestuur. 

 
3. Vertrouwenspersoon 

1. Door het bestuur wordt een vertrouwenspersoon aangewezen.  
2. De vertrouwenspersoon heeft tot taak dan wel is bevoegdheid: 

a. het mede vorm geven aan het preventieve beleid inzake ongewenst gedrag; 
b. het fungeren als meldpunt voor het indienen van meldingen en klachten; 
c. de klaagster/klager die zich tot haar/hem wendt, van informatie te voorzien, bij te staan 

en van advies te dienen. Daaronder valt ook het op verzoek bijwonen van een gesprek 
tussen klaagster/klager en aangeklaagde; 

d. in contact te treden met degene over wie een melding is gedaan; 
e. de anonimiteit van de klaagster/klager en de aangeklaagde te bewaken, evenals zorg te 

dragen voor het handhaven van het vertrouwelijke karakter van de melding of klacht en 
de naar aanleiding daarvan verkregen informatie aangaande klaagster/klager en 
aangeklaagde; 

f. indien nodig door te verwijzen naar hulpverleners binnen of buiten de instelling, 
waaronder collega vertrouwenspersonen indien de vertrouwenspersoon gebruik wenst 
te maken van het verschoningsrecht; 

3. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van haar/zijn taken  uitsluitend verantwoording  
verschuldigd  aan het bestuur. In de uitoefening van de functie als vertrouwenspersoon is geen 
sprake van een hiërarchische relatie met het bestuur.  

4. De vertrouwenspersonen brengt jaarlijks aan het bestuur geanonimiseerd verslag uit van het 
aantal en de aard van de bij hen gedane meldingen en ingediende klachten en de werking van 
het beleid alsmede de werking van deze regeling. 

 
4. Behandeling klacht 

 
1. Het bestuur bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht. 
2. Het bestuur kan zich m.b.t. de afhandeling van de klacht Iaten adviseren door derden.  
3. Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht 

evenals van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.  
4. Indien het bestuur van een klacht aangifte doen bij de politie, ontvangen de klager en de 

aangeklaagde hiervan schriftelijk bericht. 
 

5. Afhandeling klacht door bestuur 
1. Het bestuur handelt de klacht af binnen 6 weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan 

eenmaal met 6 weken worden verlengd.  
2. De klager kan gedurende de looptijd van de behandeling van de klacht, deze te allen tijde 

intrekken door dit schriftelijk aan het bestuur mee te delen. 

6. Besluitvorming door bestuur 
1. Het bestuur kan terwijl het onderzoek loopt, tijdelijke maatregelen nemen.  



 
      

2. Het bestuur neemt zo spoedig mogelijk na een gemotiveerde beslissing over te nemen 
maatregelen. Deze zijn te vinden in Bijlage 6, Handhaving van onze regels (maart 2018). 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van RKSV Rhode Van Stiphout Bouw 
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