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Gedragscode grensoverschrijdend gedrag 

Vanuit het VWC bestuur is er een beleid opgesteld om grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen. Veelal komt dit bij minderjarigen voor, wat te allen tijde voorkomen dient te worden. 
Om dit tegen te gaan hebben we een aantal beleidsregels opgesteld, die van toepassing zijn voor 
alle vrijwilligers die met de kinderen (kwetsbare groepen) te maken kunnen krijgen op onze 
voetbalvereniging.  

Vrijwilligers kunnen zijn bestuursleden, commissieleden, leiders, trainers en ouders die kinderen 
vervoeren en/of begeleiden. 

 

Onderstaand treft u een aantal gedragsregels aan: 
 
1. De vrijwilliger zorgt voor een veilige omgeving en goede sfeer. 

 
2. De vrijwilliger tast de sporter niet in zijn waardigheid aan en dringt niet in het privé-leven van 
de sporter door. 

 
3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 
tegenover de sporter. 

 
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en de jeugdige sporter tot 
achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

 
5. De vrijwilliger mag de sporter niet zodanig aanraken, dat de sporter en/of vrijwilliger dit ervaart 
als seksueel of erotisch van aard. 

 
6. De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten. 

 
7. De vrijwilliger zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 
omgaan met de sporter 

. 
8. De vrijwilliger heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als 
gevolg van seksuele intimidatie. 

 
9. De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling 
tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen extra financiële beloning of 
geschenken van de sporter. 

 
10. De vrijwilliger ziet erop toe, dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter 
is betrokken. 

 
11. In die gevallen waarin deze gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen. 

 
12. De vrijwilliger dient in het bezit te zijn van een geldige VOG en dient deze te overhandigen 
aan het bestuur. Er zal door het secretariaat worden bijgehouden, dat de VOG gezien is met de 
datum en wanneer. 
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13. V.v. VWC hanteert het beleid, dat er altijd 2 vrijwilligers aanwezig zijn in de kleedkamers, 
indien dit nodig is. (vier ogen principe) 
 
Vanaf heden worden alle nieuwe vrijwilligers gescreend door middels van: 
 
• een kennismakingsgesprek 
• waar mogelijk het checken van referenties 
• het laten aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
• het laten ondertekenen van gedragsregels 
• het checken van de naam bij het Register van veroordeelden inzake seksuele intimidatie 
 
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van 
lichamelijk contact. Hiervoor zijn dan ook een aantal gedragsregels bepaald: 
 
• Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen   
de voetbalvereniging 
• Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
• Ik val de ander niet lastig. 
• Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
• Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
• Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet 
helpt, vraag ik een ander om hulp. (trainer, leider, vertrouwenspersoon) 
• Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet 
aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur. 
 
Vanuit de voetbalvereniging is er een  vertrouwenspersoon, die benaderd kan worden, indien er 
sprake is van eventueel seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit zijn: 
 
• Grietje Bron, bereikbaar onder 06-30782914. 

• Vacant, bereikbaar onder 06- 
 
Mocht u vragen hebben over het beleid dan kunt u contact opnemen met het bestuur van VWC. 
 
Seksueel overschrijdend gedrag kan niet getolereerd worden en dient gemeld te worden bij de 
jeugdcommissie en het bestuur. 

Sanctiebeleid: 

- Gesprek en officiële waarschuwing (door jeugdcommissie en bestuur) 
- Royeren  (door bestuur) 
- Aangifte politie (door bestuur) 

Iedere vrijwilliger binnen onze voetbalvereniging VWC  dient dit document gelezen te hebben en 
zich aan deze aanpak van grensoverschrijdend gedrag te houden. Dit doormiddel van een 
handtekening onder het document seksueel overschrijdend gedrag. 

 

Naam:…………………………………… 

Functie:…………………………………. 

Handtekening:………………………….. 

Datum:…………………………………… 
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