
Preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag  

Een veilig en plezierig voetbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van v.v. SEOLTO. Om 
dit na te kunnen streven voert Seolto een preventief beleid om seksuele intimidatie en 
grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. De SEOLTO identiteit ligt hieraan ten grondslag. 

 
Identiteit 
“#Wij zijn SEOLTO”, is de identiteit van de vereniging en draagt dit zowel binnen als buiten de vereniging 
uit. Hierbij gebruikt SEOLTO korte communicatielijnen en de inzet van sociale media, pers, sponsoren, 
gemeenten, bonden, maar ook de eigen leden en vrijwilligers. “#Wij zijn SEOLTO”, is tevens de basis van 
de SEOLTO “samenspelcultuur” en wordt gevormd door drie kernwaarden. Vanuit deze kernwaarden 
wordt naar onze vereniging gekeken bij elke verandering en/of besluit.  De drie kernwaarden zijn als volgt 
omschreven: 
 
Bij SEOLTO is het veilig 
Veilig voelen – of het nu op de velden, langs de lijn, de kleedkamer of in de kantine is; bij SEOLTO is het 
veilig. 
Veilig uiten – iedereen voelt zich veilig om zich binnen SEOLTO te uiten. 
 
SEOLTO is voor iedereen 
Toegankelijk -  voor jong & oud, man & vrouw en helpt graag de omringende teams.  
Jeugd -  jeugd is onze toekomst door ontwikkeling en opleiding van spelers en begeleiders.  
Vrijwilligers - Vrijwilligers vormen de basis van SEOLTO en staat het belang van de leden bovenaan.   
 
Bij SEOLTO zijn we sociaal 
Integriteit - Een positieve houding waarbij men elkaar niet afvalt.  
Respect – Naar leden, medespelers, tegenstanders en arbitrale leiding. Hierbij geven kader, leiding en 
supporters zowel binnen als buiten het veld hierin het voorbeeld.  
Betrokkenheid - Met z’n allen bijdragen aan de club en omgeving, er heerst saamhorigheid en gelijkheid, 
er is waardering voor ieders inzet. 
Reputatie - Positief imago en bewaken van de identiteit van de club.  
 
 

Gedragsregels 
Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige 
omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven en is in onze drie kernwaarden terug te vinden. 
Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig.  
 
SEOLTO heeft gedragsregels opgesteld welke binnen de vereniging actief gehanteerd en uitgedragen 
worden om ongewenst gedrag te voorkomen. Deze gedragsregels vormen een richtlijn voor de omgang 
tussen leden onderling en tussen sporters en begeleiders en zien er als volgt uit. 
 

- Wij laten alleen de teambegeleiding aanwijzingen geven aan de teams 
- Wij behandelen iedereen gelijk en discrimineren niet 
- Wij respecteren en accepteren de beslissingen van de scheidsrechter 
- Wij geven de scheidsrechter en de tegenpartij een hand 



- Wij spreken elkaar aan op ongepast taalgebruik en/of gedrag 
- Wij zetten spullen die we gebruiken terug op hun plek 

Bovenstaande gedragsregels noemen we “zo doen we dat bij SEOLTO” en is gedrukt op diverse posters. 
In bijlage 1 is een voorbeeld. 
Wij zijn denken als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze 
gezellige en mooie vereniging! 
 

Onder ongewenst gedrag valt al het gedrag dat we niet willen zien binnen de vereniging. De 
trainer/coach staat het dichtst bij de spelers en wordt dan ook gevraagt extra alert te zijn op signalen 
over specifieke vormen van ongewenst gedrag als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. 
 

Pesten 
Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn sporters min of meer aan elkaar gewaagd en gebeurd 
dit in een veilige sfeer. Pesten is bedreigend en systematisch. Bij pestgedrag voelt de sporter zich 
ongelukkig door de confrontatie met vervelend of agressief gedrag. Ook kan de sporter zich ongelukkig 
voelen doordat het buitengesloten wordt. 
 
Soms is het duidelijk zichtbaar dat sporters worden uitgescholden, worden vernederd of fysiek belaagd 
worden. Echter is pestgedrag vaak ook niet zichtbaar. Wanneer pestgedrag op het eerste gezicht niet 
zichtbaar is, kan dit wel herkend worden aan de volgende signalen; 
 

- De sporter is meer teruggetrokken; 
- De sporter gedraagt zich angstig en onzeker; 
- De sporter doet niet meer enthousiast mee in het team of in de groep. 

 
Pestgedrag vindt tegenwoordig niet alleen op of rond de sportlocatie plaats, maar ook  online via social 
media. SEOLTO is zich hiervan bewust en vraagt zijn leden/vrijwilligers hier ook alert op te zijn.  
 

Discriminatie 
Discriminatie is een vorm van uitsluiting, vijandige bejegening, bedreiging of geweld op basis van 
herkomst, kleur, ras, godsdienst of seksuele geaardheid van de ander. Discriminatie kan beginnen met 
enkele foute grapjes, maar kan hierdoor uitmonden in een onveilige sfeer waarin mensen niet langer 
plezierig sporten.  
Deze vorm van ongewenst gedrag wordt binnen de vereniging niet geaccepteerd. SEOLTO staat open 
voor iedereen die wil sporten, ongeacht zijn of haar achtergrond.  
 

Seksuele intimidatie 
Seksuele intimidatie kan helaas ook voorkomen binnen sportverenigingen. Het kan hierbij gaan om 
seksueel getinte opmerkingen, maar ook om structureel misbruik. Wanneer een sporter de vereniging 
als veilige plek ervaart, kan het voorkomen dat een sporter seksuele intimidatie buiten de vereniging 
wel bespreekbaar maakt bij personen binnen de vereniging. Wanneer dit gebeurt kan de sporter 
gewezen worden op de aanwezigheid van een vertrouwenscontactpersoon binnen SEOLTO.  
 
 
 



Preventieve maatregelen  

Wanneer een vrijwilliger start bij SEOLTO wordt er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd 
door de vereniging. Het verkrijgen van deze VOG is een voorwaarde om aan de slag te kunnen als 
vrijwilliger. Ook heeft Seolto een aannamebeleid voor vrijwilligers opgesteld.  
Binnen SEOLTO wordt de preventieve maatregel van een vier-ogen-principe in de kleedkamers bij de 
jeugd ingezet. Kinderen zijn een kwetsbare doelgroep, waardoor SEOLTO een vier-ogen-principe 
hanteert waarbij ten alle tijden twee volwassenen in de kleedkamer aanwezig zijn. De trainers 
ontvangen bij aanvang van hun inzet voor SEOLTO dit preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag. Zij 
kunnen in dit beleid kennis nemen van de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en het 
vier-ogen-principe. Tevens is het vier-ogen-principe een terugkerend onderwerp in de vergaderingen 
van de jeugdtrainers en op de jaarvergadering. Jeugdtrainers kunnen zelf afspraken met ouders maken 
om dit vier-ogen-principe te waarborgen in de kleedkamer.  
Naast bovenstaande preventieve maatregelen is er binnen SEOLTO een vertrouwenspersoon aangesteld 
en zijn er contactgegevens beschikbaar van externe vertrouwenspersonen. 

 
Intern vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon is na uitvoerige screening door het bestuur van SEOLTO aangesteld en in het 
bezit van een Veklaring Omtrent Gedrag (VOG). De vertrouwenspersoon is het centrale aanspreekpunt 
voor leden en vrijwilligers waar zij tercht kunnen met vragen en/of zorgen als het gaat om 
grensoverschrijdend gedrag. SEOLTO heeft veel minderjarige leden, een kwetsbare doelgroep als het 
gaat om grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Naast jonge sporters, kunnen ook sporters 
of begeleiders onderling grensoverschrijdend gedrag ervaren. Veiligheid binnen de vereniging is hierbij 
van groot belang.  
 
De vertrouwenspersoon biedt begeleiding in de eerste opvang voor de melder/slachtoffer van seksuele 
intimidatie en/of grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, 
geeft raad, verwijst door naar geschikte hulp, adviseert en stimuleert het gebruik van preventieve 
maatregelen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en is hiërarchisch niet anders geplaatst dan de 
leden en vrijwilligers binnen Seolto.  
 
Melden 
Meldingen kunnen (anoniem) gedaan worden door spelers, ouders, kaderleden, vrijwilligers of 
bestuursleden. Meldingen die bij de vertrouwenspersoon van SEOLTO binnenkomen worden 
vertrouwelijk behandeld. Het is aan de diegene die melding maakt te bepalen wat voor stappen er 
genomen worden en hoeveel vaart er achter gezet wordt. Het belangrijkste is dat hij of zij zich hier 
prettig bij voelt.  
 
Meldingen kunnen (anoniem) gedaan worden door; 

- Een mail te sturen naar svp@seolto.nl 
- Telefonisch contact op te nemen op telefoonnummer 0168 – 33 6003  
- De vertrouwenspersoon op de vereniging aan te spreken, waarna indien gewenst een individueel 

gesprek gepland kan worden. Wie de vertrouwenspersoon is zal worden aangegeven op de website van 
SEOLTO. 
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Eerste gesprek 

Als er een melding bij de vertrouwenspersoon binnenkomt, zal de vertrouwenspersoon de eerste 
opvang aan de melder/slachtoffer bieden. Bij de vertrouwenspersoon kan, volledig in vertrouwen, het 
verhaal gedaan worden en worden mogelijke vervolgstappen besproken. De vertrouwenspersoon, lost 
het probleem niet op, maar helpt bij het nemen van de juiste stappen en verwijst indien nodig naar de 
juiste kanalen. 
 
Vervolgstappen 
Na het eerste gesprek wordt bekeken hoe ernstig de melding is en wat de beste vervolgstappen zijn. 
Besluitvorming om daadwerkelijk actie te ondernemen ligt bij de melder. Afhankelijk daarvan 
onderneemt de vertrouwenspersoon actie of neemt het contact op met andere instanties.  
 
Intern kunnen acties uitgezet worden o.a. in de vorm van gesprekken of het nemen van 
(aanvullende)maatregelen. Wanneer deze acties onvoldoende positief effect hebben kan er contact 
opgenomen worden met de KNVB om mogelijkheden binnen SEOLTO verder te bespreken.  
Wanneer blijkt dat de vertrouwenspersoon van Seolto onvoldoende begeleiding kan bieden aan de 
melder, kan doorverwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon van de KNVB of naar 
professionele hulpverlening/instanties. De vertrouwenspersoon heeft kennis van de sociale kaart van de 
gemeente Moerdijk.  
 
Wanneer er melding gemaakt is van seksuele intimidatie wordt er door de interne vertrouwenspersoon 
contact opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB om advies in te winnen en 
verdere stappen te overwegen.  Ook kan er direct contact gezocht worden met de NOC*NSF hulplijn 
seksuele intimidatie in de sport (0900-2025590). De vertrouwenspersonen vanuit de NOC*NSF geven 
uitgebreide ondersteuning en advies bij incidenten, aan zowel slachtoffers, beschuldigden als de 
betrokken sportverenigingen.  
 
De vertrouwenspersoon wijst de melder altijd op de mogelijkheid om aangifte te doen.  Aangifte kan 
gedaan worden door het slachtoffer zelf of een wettelijk vertegenwoordiger. 
Wanneer de acute veiligheid van minderjarigen  in het geding is, kan de vertrouwenspersoon de melding 
anoniem voorleggen bij VeiligThuis om informatie in te winnen over mogelijke vervolgstappen. 

 
Externe vertrouwenspersonen 

 
KNVB 
De VertrouwensContactPersonen zijn binnen de KNVB het eerste aanspreekpunt voor vragen, 
vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Spelers, 
ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen bij de 
VertrouwensContactPersonen: vcp@knvb.nl 
NOC*NSF 
Het is ook mogelijk om direct met het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in contact te komen. Het 
vertrouwenspunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag 
van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is: 0900 – 202 55 90 (€0,10 
per minuut). 
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Aannamebeleid vrijwilligers 

Voetbal kan alleen bestaan door de inzet van de vrijwilligers die ons als club week in week uit 
ondersteunen. Onder andere scheidsrechters, trainers en de mensen in de kantine zorgen ervoor dat 
ieder weekend de jongens, meisjes, mannen en vrouwen kunnen genieten van deze mooie sport. Het 
voortbestaan van een amateurvereniging valt of staat bij de inzet van zijn vrijwilligers.  
 
Het uitgangspunt van SEOLTO is dat iedereen die de club een warm hart toe draagt en hier de 
capaciteiten voor heeft, vrijwilliger kan worden. Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden 
en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten binnen in een veilig sportklimaat en dat zij bij de 
trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Integriteit van de vrijwilligers is hierbij 
een belangrijk speerpunt en om dit te kunnen borgen heeft SEOLTO een korte procedure opgesteld 
voordat iemand kan starten als vrijwilliger. De procedure bestaat uit de volgende stappen. 
 
Procedure  

- Een kennismakingsgesprek met een bestuurslid; 
- Voor iedere vrijwilliger binnen de vereniging die met de jeugd in aanraking komt, zal een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd worden. Het kunnen verkrijgen van deze VOG is een voorwaarde 
om te kunnen starten als vrijwilliger; 

- Het eventueel controleren van referenties  (b.v. de vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt); 
- Een bestuurslid geeft de informatie- en beleidsdocumenten uit aan de vrijwilliger. De gedragsregels 

worden aan de vrijwilliger bekend gemaakt en doorgenomen; 
- Er worden concrete afspraken gemaakt over de startdatum en er wordt een contactpersoon binnen de 

vereniging aangewezen voor de vrijwilliger. Verdere contacten met de vrijwilliger lopen via deze 
contactpersoon; 

- Er worden afspraken gemaakt over aanvullende trainingen; 
- Er worden afspraken gemaakt over welke periode evaluatie momenten wordt ingelast; 
- Indien er vragen of bijzonderheden zijn, kan de vrijwilliger altijd contact opnemen met een bestuurslid.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 Poster “Zo doen wij dat bij SEOLTO” 

 


