
VEILIG SPORTKLIMAAT 

Handbalvereniging V&S 

V&S vindt het belangrijk dat onze leden, jong en oud, zich veilig voelen binnen de vereniging, dat iedereen 

met plezier komt handballen en zich thuis voelt. 

Om een veilige omgeving te creëren en behouden willen we treiteren en pestgedrag, agressie, 

discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk voorkomen.  

Het voornaamste middel om ongewenst gedrag te voorkomen blijft de onderlinge sociale controle. Om 

onze leden, ouders en begeleiders handvatten te geven heeft V&S een aantal gedragsregels opgesteld en 

een kleedkamerbeleid gemaakt, zodat het gemakkelijker wordt elkaar aan te spreken op onwenselijk 

gedrag. Ook kan je bij problemen door ongewenst gedrag contact opnemen met onze 

vertrouwenspersoon. 

Gedragsregels V&S 

Binnen V&S regels worden de onderstaande gedragsregels gehanteerd ten aanzien van respect en 

sportiviteit. Ze gelden voor de sporters, de leden, ouders van leden, trainers, bestuurders en vrijwilligers 

en de V&S toeschouwers en bezoekers. Zodat we met elkaar de sport op een zo leuk en sportief mogelijke 

manier kunnen uitoefenen. 

• Bij iedere training en wedstrijd lever je een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk 

functioneren van je team. Je respecteert de handbalregels. Natuurlijk wil je graag winnen, maar 

niet ten koste van alles. Je hebt respect voor je teamgenoten en je tegenstander en je blesseert je 

tegenstander niet opzettelijk.  

• Je accepteert het gezag van de scheidsrechter, de leiding van je team én die van het bestuur. 

• Respect voor anderen is essentieel. Iedereen dient behoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal 

en fysiek geweld alsmede molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten, beledigen 

en/of intimidatie wordt ook niet geaccepteerd.  

• Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk 

voor door haar/hem aangerichte schade. 

• Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels 

overtreedt. 

• Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of overkoepelende organisaties 

opgelegde sanctie / strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de 

overkoepelende organisaties (NHV of NOC/NSF) opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte 

administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid. 



V&S onderschrijft de gedragscodes van het NOC/NSF https://www.nocnsf.nl/sport-en-

integriteit/gedragscodes-sport en heeft bovenstaande algemene gedragscodes gebaseerd op die van het 

NOC/NSF. 

Kleedkamerbeleid 

De kleedkamer is een plek die per definitie een veilige omgeving moet zijn. Daarom geldt het volgende 

omtrent wie er wel en niet in de kleedkamers mogen komen: 

Jeugdspelers  

• Vanaf de D-pupillen (11 jaar) komen er geen ouders meer in de kleedkamer om kinderen te 

helpen met omkleden, verkleden en douchen. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. De 

coach/begeleider zullen hierbij, indien nog nodig, een helpende hand moeten bieden.  

• Zowel meisjes als jongens moeten de mogelijkheid hebben om apart te douchen. 

• Bij meisjes-teams komen er tijdens het omkleden en het douchen in géén geval mannen in de 

kleedkamer. Bij een meisjesteam met een mannelijke trainer/begeleider komt er altijd een 

vrouwelijke begeleider mee in de kleedkamer.  

• Bij jongens-teams geldt het omgekeerde en komen er tijdens het omkleden en het douchen in 

géén geval dames in de kleedkamer. Bij jongensteams met een vrouwelijke trainer/begeleider 

komt er altijd een mannelijke begeleider mee in de kleedkamer. 

Algemeen 

• Mensen die niets te maken hebben met een team hebben sowieso géén toegang tot de 

kleedkamers. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen maar ook voor spelers van andere 

teams. 

Het is niet toegestaan om foto’s of filmopnames te maken in de kleedkamer.  

Vertrouwenspersoon  

V& S heeft een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan het aanspreekpunt zijn voor leden, 

ouders en vrijwilligers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals pesten of (seksuele) 

intimidatie. Samen met de betrokkene kan de vertrouwens persoon werken aan / zoeken naar een 

oplossing. 

Gedragsregels voor begeleiders 

Met ingang van seizoen 2018-2019 zal V&S alle begeleiders én spelleiders van de jeugd een verklaring 

omtrent gedrag (VOG) gaan vragen. Vooruitlopend hierop willen we duidelijk aangeven welke 

gedragsregels er gelden.  

V&S hanteert en onderschrijft de gedragsregels die door het NOC*NSF zijn opgesteld om ongewenst 

gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Deze regels zijn te vinden op 

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-trainers/coaches-en-

begeleiders. We vragen aan alle begeleiders van de jeugd om schriftelijk te verklaren bekend te zijn, en 

akkoord te gaan, met de gedragsregels.  
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