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INLEIDING 
 
Sportclub Teuge heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het creëren van een veilige 
sportomgeving voor iedereen die actief is binnen de club. Bij de actualisatie van de statuten in 2010 
heeft Sportclub Teuge de basis gelegd voor de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dit 
heeft in de jaren hierna onder meer geleid tot de aanstelling van Vertrouwenscontactpersonen, een 
Kennisgroep Gedrag, Gedragsregels, Eisen aan vrijwilligers (bijv. Verklaring omtrent het gedrag VOG)) 
en protocollen voor o.a. voor pesten. Vervolgens zijn in 2019 de gedragsregels (bijlage 1) en het 
sanctiebeleid (bijlage 2) van onze vereniging vastgesteld. De gedragsregels worden telkens daar waar 
nodig bijgesteld en aangescherpt. 
 
Aanleiding en behoefte 
Het Bestuur van Sportclub Teuge heeft in najaar van 2020 de behoefte uitgesproken om te komen 
tot een preventiebeleid gericht op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag waar de (bestaande) 
instrumenten, nadat ze voor zover nodig zijn geactualiseerd, zijn opgenomen. Ook had het bestuur 
de behoefte om afspraken vast te leggen over de manier waarop de aanpak van (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag structureel aandacht krijgt. Dit heeft geleid tot deze nota “Sportclub 
Teuge - Een veilige sportomgeving”. Deze nota dient ook als nadere onderbouwing van de aanvraag 
Regeling Gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). 

Aanpak en opbouw nota 
Bij het opstellen van deze nota is gebruik gemaakt van het Stappenplan “High 5 – op naar een veilige 
sportcultuur” van het centrum Veilige Sport Nederland. Dit stappenplan helpt sportverenigingen 
eenvoudig inzichtelijk te maken wat zij kunnen doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 
In dit kader heeft een aantal vertegenwoordigers binnen de Sportclub de volgende stappen 
doorlopen:  
- Stap 1: Hoe maken we onze vereniging veilig? 
- Stap 2: Wat kan beter? 
- Stap 3: Wie doet ermee?  
- Stap 4: Wat spreken we af? 
- Stap 5: Hoe houden we elkaar scherp? 
Dit heeft geleid tot antwoorden op de vragen: wat is de visie van Sportclub Teuge op het terrein van 
grensoverschrijdend gedrag (hoofdstuk 1), wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden in de 
Sportclub Teuge zich (hoofdstuk 2) en wat zijn geldende regels en protocollen van Sportclub Teuge 
(hoofdstuk 3) en tot slot de prioriteiten en doelen van het preventiebeleid (hoofdstuk 4).  
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1. VISIE OP EEN VEILIGE SPORTOMGEVING  
 
Een veilige sportomgeving is voor een vereniging niet iets vrijblijvends. De sportbonden in Nederland 
hebben een aantal afspraken gemaakt waaraan elke vereniging moet volden, te weten Reglement 
Seksuele intimidatie en Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport. Niet alleen 
deze de formele verplichting vormt de basis van deze nota, maar vooral ook morele 
verantwoordelijkheid en de zorg die iedereen voelt in de club voor het welzijn van mede-sporters. De 
visie van Sportclub Teuge op een veilige sportomgeving is als volgt:  
 
- Sporten doe je voor je plezier! 

Sportclub Teuge is een vereniging waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Onze vereniging 
wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden om te genieten van sporten. Onze vereniging is een 
vereniging waar iedereen zich thuis voelt ongeacht hun sportcapaciteiten, culturele achtergrond, 
huidskleur of geaardheid. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op 
basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden, herkend en erkend wordt als een 
aantrekkelijke club.  

 
- Fair Play staat bij Sportclub Teuge op nummer 1: 

We vinden dat een sportieve en eerlijke sportbeoefening (lees: Fair Play) binnen onze vereniging 
centraal moet staan. We hebben aandacht voor de manier waarop er met spelregels wordt 
omgegaan en hoe met anderen wordt omgegaan tijdens het beoefenen van onze sporten. Sport 
en respect zijn kernelementen. Dit gaat veel verder dan wat tijdens de wedstrijden gebeurt. Ook 
de wijze waarop ouders aan de lijn staan, de tegenstanders worden ontvangen, de toeschouwers 
aanmoedigen en het taalgebruik binnen de club, vallen onder sportiviteit en respect.  

 
- We spreken onze waardering uit voor iedereen die zich inzet voor onze club! 

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor onze club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van 
kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat 
veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die 
vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt is 
begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!  

 
- In onze vereniging is geen plek voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag: 

Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. We 
hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven en kunnen aanspreken als iemand zich 
toch op een (seksueel) grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten 
we hoe te handelen en zal er ook opgetreden worden tegen (seksueel) grensoverschrijdend 
gedrag.  
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2. VEILIGE SPORTOMGEVING: ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Bestuur  
Zoals gezegd een veilige sportomgeving is voor verenigingen niet iets vrijblijvends. Sportverenigingen 
moeten aan verschillende regels voldoende vanuit de sportbonden. Het bestuur van de club is 
verantwoordelijk om hun leden te informeren over deze regels en erop toe te zien dat deze regels 
worden nageleefd en bij overtredingen hiertegen op te treden. Verder kan het bestuur nog veel doen 
om grensoverschrijdend gedrag binnen de club te voorkomen door een organisatie in te richten die 
aan de slag gaat met een veilige sportomgeving, aanvullende regels vast te stellen (zoals 
gedragsregels) en voortdurend het onderwerp richting leden, begeleiders, ouders en staf 
bespreekbaar te maken. 
 
Vertrouwenscontactpersonen  
Binnen Sportclub Teuge zijn vertrouwenscontactpersonen (VCP) actief. De VCP is een 
contactfunctionaris die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, en is 
laagdrempelig aanspreekbaar als er zorgen zijn en bij incidenten. De VCP hoort aan en verwijst door, 
deze rol is niet verantwoordelijk voor de oplossing van een incident. Het aanspreekpunt binnen het 
bestuur voor de VCP is de voorzitter. De VCP is opgeleid voor zijn taak. Een uitgebreid functieprofiel 
is opgenomen in bijlage 3. Bij Sportclub Teuge zijn de volgende personen aangesteld als 
vertrouwenscontactpersoon: 
- F. Slijkhuis (intern) 
- R. Uenk (intern) 
- M. Ankoné (extern) 
 
Kennisgroep Gedrag 
De vertrouwenscontactpersonen hebben zich samen met een aantal andere vrijwilligers ook 
georganiseerd in de Kennisgroep Gedrag. De taak van de Kennisgroep Gedrag is het actief aanbieden 
van kennis (handvatten/tips) aan de leiders en trainers die tegen problemen of vragen aanlopen 
binnen hun elftal. Dit kan betrekking hebben op de samenstelling van de groep of een individueel lid. 
De vragen waarmee je terecht kunt bij de Kennisgroep Gedrag zijn heel divers. Dit kan gaan over 
pesten en agressie, maar kan ook betrekking hebben op gedragsstoornissen zoals ADHD, PDD-NOS of 
autisme. Na een melding zal de Kennisgroep Gedrag contact opnemen met de betrokken partij(en) 
en in overleg kijken naar en het bespreken van de mogelijkheden. 
 
Leden 
De leden hebben ook nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen van (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag. De vereniging verwacht van hen dat zij zich houden aan de regels 
omtrent (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, dat zij aanspreekbaar zijn op hun gedrag en dat zij 
elkaar aanspreken op hun gedrag. 
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3. REGELS EN PROCEDURES – VEILIGE SPORTOMGEVING 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de geldende regels en procedures binnen 
Sportclub Teuge.  
 
3.1 Gedragsregels Sportclub Teuge 
 
Iedereen kent het wel, afspraken en gewoonten zijn er langzamerhand ingeslopen, maar ze zijn niet 
vastgelegd. Of deze afspraken nageleefd worden is dan ook sterk afhankelijk van de eigen normen 
van de spelers, coaches, ouders en alle anderen die bij onze vereniging betrokken zijn. Pas als 
gedragsregels vastgelegd zijn kun je mensen aanspreken op hun gedrag en waar nodig sanctioneren. 
Dit heeft geleid tot deze gedragscode die we in de praktijk willen hanteren en als leidraad willen 
gebruiken om goed met elkaar om te gaan. Ook is het de bedoeling dat onze leden, ouders van 
jeugdleden, vrijwilligers en andere betrokkenen bij onze vereniging hierin terugvinden wat er van 
haar/hem verwacht wordt, maar ook wat zij/hij van de vereniging mag verwachten. De gedragsregels 
richten zich op de volle breedte van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.  
 
Preventief en correctief optreden  
De instelling van deze gedragscode is in de eerste plaatst preventief. Sportclub Teuge neemt 
meldingen van onbehoorlijk en, of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag serieus en wil via 
onderstaande 10 basisregels gedrag bespreek te maken. Maar om ook werkelijk uitvoering te geven 
aan dit beleid dient er ook bij het zich voordoen van afwijkend gedrag correctief te worden 
opgetreden. Correctief beleid wordt uitgevoerd indien leden en andere betrokkenen, maar ook 
gasten/bezoekers zich schuldig maken aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en daarmee een 
overtreding van de gedragsregels begaan. Hierdoor komen zij in aanmerking voor de 
tenuitvoerlegging van sancties. Om ervoor te zorgen dat sancties objectief en uniform worden 
uitgevoerd zijn in deze gedragsregels richtlijnen opgenomen voor het sanctioneren van zich 
eventueel voordoend ongewenst gedrag. 
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De 10 basisregels  
Dit zijn de 10 basisregels die gelden binnen Sportclub Teuge. Deze basisregels worden met voorbeelden nader 
gespecificeerd om een beter idee te krijgen wat er met die basisregel wordt bedoeld. De specificatie is niet 
uitputtend, maar voldoende om te begrijpen dat eventuele andere vormen van ongewenst gedrag ook 
daaronder vallen.  
 
1. We tonen respect voor elkaar.  

• Wij pesten niemand;  
• Wij vloeken niet (en al helemaal niet als er kinderen bij zijn);  
• Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;  
• Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goede gastheer;  
• Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;  
• Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;  
• Bij Sp. Teuge spreken wij Nederlands, uitzonderingen hierop kunnen alleen worden gemaakt wanneer 

men de Nederlandse taal niet beheerst;  
• Wij waarderen vrijwilligers en bestuurders en accepteren dat er soms foutjes gemaakt worden;  
• Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag;  
• Spelers melden zich tijdig af voor wedstrijd en training. Afmelden kan alleen bij leiders en/of trainers;  
• Lachen is altijd goed maar uitlachen doen we nooit;  
• Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding;  
• Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop;  
• Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders.  

 
2. We tonen respect voor ieders eigendommen en zijn aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!  

• Wij blijven van andermans eigendommen af;  
• Wij zijn zelf verantwoordelijk voor aangerichte schade; 
• Wij hebben respect voor de staat van ons complex en vernielen niets.  

 
3. Fysiek, mentaal en verbaal geweld wordt niet getolereerd  

• Fysiek geweld wordt nooit toegepast;  
• Spelers schelden niet op elkaar, de leiders, de trainers en/of de scheidsrechters;  
• Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;  
• Trainers, leiders en andere vrijwilligers geven het goede voorbeeld door niet te schelden en natuurlijk 

geen fysiek of mentaal geweld te gebruiken.  
 
4. We laten de kleedkamers, de velden en de kantine netjes achter zowel bij uit- als thuiswedstrijden  

• Spelers en teamleiding zorgen ervoor dat (zowel bij trainingen als wedstrijden) kleedkamers netjes 
worden achtergelaten. Bij thuiswedstrijden wordt ook de kleedkamer van de tegenstander (waar nodig) 
schoon gemaakt;  

• Spelers, ouders van jeugdspelers, trainers, leiders en andere vrijwilligers ruimen zelf de eigen afval op 
en houden het terrein, het clubhuis, het jeugdhonk en andere vertrekken netjes;  

• Wij ruimen zelf de tafels in het clubhuis/kantine op;  
• Materialen, kleding, ballen maar ook gebouwen en de inventaris zijn eigendom van de vereniging, dus 

van ons allen. We gaan daar zorgvuldig mee om.  
 
5. Er wordt niet gerookt waar dat niet mag en we gaan verstandig om met alcohol (alcohol onder de 18 jaar is 
verboden)  

• In de gebouwen van Sp. Teuge en tijdens jeugdtrainingen en jeugdwedstrijden wordt niet gerookt;  
• Alcohol wordt alleen genuttigd in het clubhuis en niet in de overige vertrekken. Uitzonderingen kunnen 

door het bestuur worden toegestaan voor speciale gelegenheden;  
• Alcohol mag niet verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar;  
• Op het complex van Sp. Teuge mag geen alcohol genuttigd worden door jongeren onder de 18 jaar;  
• Bij overdadig/onverstandig gebruik van alcohol spreken we elkaar daarop aan;  
• Op het complex van Sp. Teuge is het niet toegestaan om drugs te gebruiken of te verhandelen.  
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6. Als ouders/toeschouwers moedigen we aan maar laten aanwijzingen aan spelers over aan de trainer en de 
coach  

• Ouders en andere toeschouwers bemoeien zich niet met speltechnische zaken;  
• Bestuursleden, overige leden en vrijwilligers geven het goede voorbeeld; in het bijzonder aan de jeugd;  
• Ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze.  

 
7. Als ouders/toeschouwers respecteren we de beslissing van de scheidsrechter en geven geen negatief 
commentaar  

• Ouders, vrijwilligers en overige leden geven het goede voorbeeld door beslissingen van de 
scheidsrechter en grensrechter te accepteren en daar geen commentaar op te geven;  

• Wij vieren samen onze successen en nemen ook samen ons verlies. Wij winnen met zijn allen maar 
verliezen ook met zijn allen; voetbal is een teamsport.  

 
8. Trainers en leiders coachen op een positieve manier  

• Trainers en leiders stimuleren spelers om het beste te geven en doen dat door op een positieve manier 
te coachen;  

• Trainers en leiders bevorderen het spelplezier door elke speler binnen de eigen kwaliteit te stimuleren 
om een goede prestatie neer te zetten;  

• Trainers en leiders ondersteunen in de praktijk het beleid van Sp. Teuge om aan al haar spelers, 
gastspelers, scheidsrechters en gasten veiligheid en geborgenheid te bieden.  

 
9. Wij leven de regels van de KNVB na.  

• Tijdens wedstrijden van Sp. Teuge dragen wij het officiële Sp. Teuge tenue (behalve als de regels 
voorschijven dat het thuisspelende team haar kleding moet aanpassen vanwege te grote overeenkomst 
met het tenue van de tegenstander);  

• Wij leven de (spel)regels van de KNVB na;  
• Bij Sp. Teuge spelen we het spel volgens de regels van de KNVB en accepteren we de gevolgen indien 

we regels overtreden;  
• Teams steunen andere teams in (spelers)nood indien dit gevraagd wordt en het tot de legale 

mogelijkheden behoord;  
• Na afloop van de wedstrijd wordt de scheidsrechter bedankt voor het fluiten van de wedstrijd.  

 
10. Sp. Teuge biedt een veilige omgeving om te kunnen sporten waarbij iedereen gelijk behandeld wordt.  

• Bestuursleden, vrijwilligers en begeleiders nemen klachten en meldingen over (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag serieus en helpen zoeken naar een passende oplossing;  

• Afspraken en regels worden door besturen, commissies en teambegeleiders zodanig gepubliceerd dat 
iedereen daar kennis van kan nemen;  

• Bestuurders, commissieleden, trainers en leiders geven indien gewenst uitleg over keuzes en 
beslissingen;  

• Aan vrouwelijke voetballende leden worden extra faciliteiten ter beschikking gesteld om zich veilig en 
vertrouwd te kunnen omkleden;  

• Mensen met een ander geloof, huidskleur of geaardheid worden volledig gelijk behandeld als elk ander 
lid, bezoeker of vrijwilliger;  

• Teamindelingen worden uitsluitend gebaseerd op voetbalkwaliteit, potentie en inzet. Er worden geen 
spelers “voorgetrokken”. 
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Draagvlak en communicatie gedragsregels 
Een manier om ongewenst gedrag te voorkomen is het opstellen van gedragscodes. Hierdoor maakt 
de vereniging aan leden en andere betrokkenen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst 
is. De gedragscodes zijn hét referentiekader voor iedereen die bij de vereniging is betrokken om 
enerzijds zelf te snappen welk gedrag normaal is en anderzijds de basis om anderen aan te spreken op 
afwijkend en ongewenst gedrag.  
Het is daarom van groot belang dat alle leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en andere 
betrokkenen van deze gedragscodes op de hoogte zijn, zodat iedereen ernaar kan worden verwezen 
en erop kan worden aangesproken. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich 
daadwerkelijk aan de gedragscodes houdt.  
 
Om ervoor te zorgen dat iedereen van deze gedragscodes op de hoogte is (zie leaflet Gedragsregels, 
bijlage 1) wordt:  
- Va de 10 punten lijst de essentie van de gedragscode weergegeven; 
- De Sp. Teuge gedragscode op de website gezet;  
- Via andere Sp. Teuge media daarnaar verwezen;  
- De 10 punten lijst op een aantal opvallende plaatsen op het complex opgehangen; 
- Met nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers actief gedeeld; 
- In Ledenvergaderingen wordt de gedragscode geregeld onder de aandacht gebracht.   
 
3.2 Protocol Sportiviteit & Respect op en rond de voetbalvelden  
Als voetbalvereniging willen wij er alles aan doen om iedereen in een veilige omgeving plezier aan de 
voetbalsport te laten beleven. Dit hebben wij vertaald in het volgende protocol Sportiviteit en 
Respect op en rond de voetbalvelden, waarin we aangeven wat iedereen rondom het veld van de 
vereniging kan verwachten en wat wij van spelers en bezoekers verwachten.  

 

Wij houden ons met elkaar aan de volgende verenigingsafspraken: 

Wat mag je van ons verwachten? 

1. Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag 

2. Wij keuren geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af 

3. Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij 

4. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat 

5. Wij tonen respect/waardering voor de scheidsrechter, grensrechters, spelers en 
toeschouwers 

6. Wij laten de kinderen hun spel spelen 

7. Wij zorgen ervoor dat onze leiders en coaches sportief zijn en positief coachen 

8. Wij tonen waardering voor alle vrijwilligers binnen de vereniging. 

9. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen 

10. Wij hebben respect voor de eigendommen van anderen (geen diefstal en vernielingen) 

11. Als er problemen zijn, maken we er melding van (KNVB en/of politie) 
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Wat verwachten wij van jou?  

1. Plezier en sportief gedrag  

2. Geen geweld, discriminatie, pesten en/of vandalisme  

3. Respect voor scheidsrechters, grensrechters, spelers, vrijwilligers en toeschouwers  

4. Geen grof taalgebruik en/of ongewenst gedrag  

5. Zorgvuldig gebruik van materialen en accommodatie  

6. Respect voor de eigendommen van anderen  

7. Geen drugs  

8. Verantwoord alcoholgebruik  

9. Geen alcohol onder de 18 jaar  

10. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag en meld problemen aan het bestuur  

 
Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier! 

 

 

3.3 Procedure Meldingen Signalen VCP  
De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor 
eenieder die opmerkingen, vragen of signalen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI) of ander 
grensoverschrijdend gedrag (agressie en geweld, pesten en uitsluiting, discriminatie, en andere 
vormen van intimidatie) of over een concreet incident een gesprek of melding wil doen bij de 
vereniging.  Voor het doen van meldingen is een procedure ontwikkeld op basis waarvan de VCP’s 
aan de slag gaan met deze meldingen (zie voor uitgebreide beschrijving bijlage 4). Deze procedure is 
gebaseerd op de procedure zoals die ontwikkeld is door het Centrum Veilige Sport Nederland.  
 
3.4 Meldcode Grensoverschrijdend gedrag 
De meldcode grensoverschrijdend gedrag is bedoeld om bestuursleden van verenigingen en de 
bestuurder/ directie van sportbonden te ondersteunen bij een incident. De meldplicht seksuele 
intimidatie en misbruik rust op bestuursleden van alle aangesloten verenigingen, sportbonden en 
anders georganiseerde sport onder de koepel van NOC*NSF. De beschrijving van de meldcode is 
opgenomen in bijlage 4.  
 
3.5 VOG verplicht voor alle vrijwilligers 
Sportclub Teuge hanteert het beleid dat voor alle vrijwilligers die direct of indirect contact hebben 
met minderjarigen een VOG aangevraagd moet worden. Wanneer een vrijwilliger weigert om een 
VOG aan te vragen of deze wordt niet verstrekt zal hij/zij geen vrijwilligerstaken meer binnen SP-
Teuge mogen uitvoeren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij 
vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan 
gerelateerde functie binnen de club kan blijven uitoefenen. De VOG-aanvraag is gratis. 
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3.6 Sanctiebeleid Sportclub Teuge 
Het sanctiebeleid van Sportclub Teuge beschrijft de aanpak van onze vereniging wanneer er zich een 
probleem/misdraging voordoet. Sportclub Teuge heeft een eigen sanctiebeleid ontwikkeld omdat de 
Sportbond niet kan optreden tegen alle misdragingen (bijv. tegen personen die geen lid zijn van de 
KNVB). Sportclub Teuge wil tegen alle vormen van (seksueel) overschrijdend gedrag kunnen 
optreden. Een sanctiebeleid zorgt voor duidelijkheid binnen de vereniging en het geeft invulling aan 
een sportief, plezierig en veilig voetbalklimaat voor alle betrokkenen. Het sanctiebeleid is 
opgenomen in bijlage 2.  
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4. PRIORITEITEN, DOELEN EN AANPAK  
 
De afgelopen jaren hebben we als club al heel veel ingezet om een veilige sportomgeving te 
realiseren, o.a.:  
- We hebben Vertrouwenscontactpersonen aangesteld, zij zijn opgeleid en zij functioneren al 

geruime tijd naar tevredenheid.  
- We hebben VOG-aanpak ontwikkeld gericht op de inzet van vrijwilligers; 
- We hebben gedragsregels ontwikkeld en deze communiceren we actief tijdens de seizoens-

openingen met alle jeugdleden en ouders/begeleiders, in sessies met onze vrijwilligers en via 
onze communicatiekanalen zoals de website.  

- We hebben een sanctiebeleid ontwikkeld om eventuele consequent tegen overtredingen op te 
kunnen treden. 

 
Voor het bepalen van doelen en prioriteiten van Sportclub Teuge is het van belang dat sterkte en 
zwaktepunten van de club in beeld worden gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van de checklist 
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag van het centrum Veilige Sport Nederland. De uitkomsten laten 
een beeld zien dat er veel goed gaat bij Sportclub Teuge. Vooral op de categorieën “Omgeving – 
inrichting van het complex” en de “bescherming” scoort onze vereniging goed. Natuurlijk zijn er ook 
aandachtspunten waar we de komende tijd verder aan willen werken. Deze aandachtspunten zitten 
m.n. in de categorieën ‘cultuur en gedrag’. Gedrags- en cultuurverandering vereist een lange adem 
en we willen de thema’s cultuur en gedrag dan ook als prioriteit blijven aanpakken. We gaan hierbij 
de focus leggen op de volgende aspecten:  
 
- Ontwikkelen van visie en actief beleid op veilige sportomgeving:  

in deze nota hebben we een visie op een veilige sportomgeving verwoord en hebben we alle 
protocollen en regels samengebracht die van toepassing zijn binnen Sportclub Teuge. We willen 
dat deze nota niet een ‘papieren-tijger’ wordt, maar dat het een actief en levend beleid wordt. 
Dit willen we bereiken door:  

o Structureel extra in te zetten op communicatie over de visie van de club op de veilige 
sportomgeving en welke aanpak hanteert de club. We willen hier verschillende jaarlijkse 
momenten voor gebruiken (t.w. de ledenvergadering, de seizoens-opening voor de 
jeugd, de bijpraatmomenten voor trainers en leiders, nieuwe leden en vrijwilligers).  

o Jaarlijkse risicoscan in brede werkgroep:  
Ieder najaar willen we een verenigings-brede werkgroep bijeenroepen (bestuursleden, 
leiders, ouders, vrijwilligers) en samen met hen de risicoscan ‘grensoverschrijdend 
gedrag’ vullen. Dit is een mooi instrument om scherp te krijgen wat er speelt in de club. 
Ook is dit een goed moment om de diverse protocollen weer tegen het licht te houden. 
Deze risicoscan levert vervolgens input op voor de prioriteiten en aanpak voor het jaar 
erop. Op deze manier ontstaat er een cyclisch manier van werken en blijft onderwerp 
een onderwerp dat onder de aandacht van de club blijft.



 

 

 
 

 

BIJLAGEN: 

1. Leaflet Gedragsregels 
2. Sanctiebeleid  
3. Functieprofiel VCP 
4. Werkwijze signaleren VCP 
5. Meldcode grensoverschrijdend gedrag 

 

 


