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1 Inleiding:
Sinds onze oprichting in 1964 zijn we de honk- en softbalvereniging in Helmond en 
omstreken. Met 8 teams (anno 2022) zijn we een relatief kleine sportvereniging, maar ook 
zeker een mooie club met passie voor honk- en softbal en aandacht voor elkaar. Vanaf de 
oprichting zijn we diverse keren verhuisd, eerst naar het Aa-veldje aan de Bakelsedijk naast 
de waterleiding en vervolgens naar een sportpark in wat nu de wijk Dierdonk is. Sinds 1990 
spelen we op ons fantastische sportpark aan de Rivierensingel in de wijk Brouwhuis.

Onze vereniging heeft als doel om onze mooie sport uit te oefenen en aan anderen te laten 
zien en ervaren hoe leuk dit spelletje is. Daarnaast nemen we natuurlijk deel aan de 
competitie die door de KNBSB georganiseerd wordt.

1.1 Missie/visie:
We zijn een stukje van de samenleving, waar zowel kinderen als volwassenen zichzelf 
kunnen zijn, zich mogen uiten en leren samenspelen en samenwerken met anderen en zich 
veilig en geborgen voelen. We proberen een voorbeeld te zijn, door voorbeeldgedrag te 
laten zien, sportief gedrag aan te moedigen en op ongewenst gedrag aan te spreken. 
Hiervoor verwijzen we verder naar onze “normen en waarden”. 

Per leeftijd, team, niveau verandert de missie langzaam van vooral plezier, via jezelf 
ontwikkelen naar meer prestatie, winnen en uiteindelijk naar in contact en fit blijven. 

Kernwoorden hierbij zijn:

 Jeugd: fun, develop, reach goals (personal & team)

 Senioren 1: perform, win & fun

 Senioren 2: fun, fit & win

 Recreanten: fit, connected & fun

Hoe dit in de praktijk zijn uitwerking krijgt, zal in de afzonderlijke plannen van respectievelijk 
de Technische Commissies (TC) Jeugd en (TC) Senioren beschreven worden. 

1.2 Doelstellingen:
Onze doelstellingen voor de komende jaren:

1. We willen onze sportvereniging verder laten groeien, door het aantrekken van 
nieuwe en vooral ook het behouden van huidige leden. Zowel jong als oud, man en 
vrouw. En hierdoor ook weer een volwaardige senioren tak krijgen.

https://www.knbsb.nl/


2. We willen trainingen geven en wedstrijden spelen op zo’n manier dat spelers en 
speelsters het beste uit zichzelf kunnen halen, met plezier. Zoals in de missie per 
team hierboven en in TC-plan is verwoord.

3. Daarnaast willen we onze financiële situatie gezond houden, of nog verbeteren.

4. We willen een sportieve ontmoetingsplek in de wijk worden en verbinding leggen 
met de buurtbewoners, buurverenigingen (aangrenzend aan ons sportpark), scholen 
en andere instellingen. 

5. We promoten een gezonde leefstijl.

1.3 Strategie:
Om onze doelstellingen te kunnen behalen steken we in op meerdere onderdelen, te weten:

1. We laten de vereniging groeien door naamsbekendheid te verwerven. Dit doen we 
onder andere door actief te zijn op diverse Social Media kanalen, maar ook door de 
samenwerking met Jibb+Helmond, en andere initiatieven uit Helmond. We geven 
clinics aan basisscholen, nemen deel aan de fietsroute langs sportverenigingen in 
Helmond. Hiervoor kunnen we ook nog aansluiten bij het Sportakkoord Helmond 
ambitie 2, ‘vergroten van de bekendheid van alle sportaanbod in Helmond via een 
sport- en beweegtool. Binnen deze tool wordt het gehele aanbod van 
sportverenigingen, commerciële aanbieders, aanbod op scholen en zorg- en 
welzijnspartners bij elkaar gebracht. Dit biedt kansen op slimme samenwerkingen’.

Wanneer zich (samenwerkings)initiatieven bij ons aandienen, worden deze 
enthousiast  door ons ontvangen en beoordeeld op haalbaarheid, waarna er een plan
gemaakt wordt om deel te nemen. 

Bovenstaande zaken worden nu al volop ingezet, waarbij we zien dat het loont. Ons 
ledenaantal is in de periode medio 2020 tot eind 2021 vooral bij de jeugd sterk 
gegroeid (ca. 30%). Deze positieve trend willen we voortzetten met gepaste snelheid,
zodat ook ons kader en andere benodigde faciliteiten mee kunnen groeien.

2. De trainingen en het wedstrijdspel wordt op zo’n manier ingestoken, dat de missie 
per team gehaald wordt. De uitwerking hiervan is terug te vinden in het TC plan van 
ieder team. Dit doen we door de expertise van verschillende mensen te benutten, 
zowel van binnen de vereniging als van buitenaf. 

Onze coaches en trainers van de jeugdteams komen regelmatig bij elkaar om samen 
trainingen voor te bereiden, kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren. Dit 
zorgt voor verbondenheid binnen de groep van coaches en trainers, maar ook voor 
het vergroten van de kwaliteit van de trainingen. Het zorgt er ook voor dat iedereen 
die de zorg over een team heeft op vergelijkbare wijze kinderen benadert en 

https://jibbplus.nl/


stimuleert, wat een eenduidigheid en structuur binnen de vereniging geeft. Hierbij 
maken we bijvoorbeeld ook gebruik van een Clubkadercoach via Jibb+.

Op sommige vlakken is er meer expertise nodig dan dat we binnen de vereniging 
hebben. Op zo’n moment laten we iemand van buitenaf komen die dat specifieke 
stukje van de training op zich neemt. Dit kan eenmalig zijn, of meerdere keren, net 
zoals nodig en afgesproken is op dat moment. Onze trainers sluiten aan bij deze 
training, zodat niet alleen de leden hiervan profiteren maar ook de trainers hier hun 
voordeel uit kunnen halen. De trainers die hiervoor ingehuurd worden krijgen 
hiervoor betaald, zoals overeengekomen in de offerte die vooraf aangevraagd wordt.

3. Door het oprichten van een PR & sponsorcommissie verwachten we meer inkomsten 
te genereren. Teven willen we een ‘professionaliseringsslag’ voor bestuur, kader en 
vrijwilligers maken. Gemeente Helmond en haar partners willen daar een bijdrage in 
leveren, die we graag aangrijpen. Hierbij moet gedacht worden aan opleiden en 
ontwikkelen van eerdergenoemde personen. Binnen het Sportakkoord Helmond 
wordt bij ambitie 3 hier ook over gesproken.

4. We stellen ons veld beschikbaar voor scholen en verenigingen en willen dit blijven 
doen. Dit past binnen ambitie 8 van het Sportakkoord Helmond, ‘multifunctioneel 
gebruik van accommodatie en openbare ruimte’. We streven naar een mogelijke 
uitbreiding tot het niveau van een zogenaamde “open club”. Hiertoe is een traject 
gestart met de naam Rabo-Club-Support. Hierbij krijgt de club 1-op-1 begeleiding om 
deze doelstelling verder uit te werken en kunnen we deelnemen aan workshops en 
seminars. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om ons sportpark met wijk-
ondersteunende faciliteiten uit te breiden.

5. We hebben een eerste stap gezet met de gezonde kantine en een rookvrij sportpark. 
We willen ons als Mulo verder blijven inzetten voor een gezonde leefstijl en ons 
daarbij conformeren aan ambitie 6 van het Sportakkoord Helmond. Dat houdt in dat 
we een gezonde leefstijl promoten waar dat mogelijk is (voldoende sporten en 
bewegen, gezonde voeding, niet roken, matig met alcohol, geen drugsgebruik, 
sociale contacten en voldoende ontspanning). 



2 Huidige situatie
We hebben momenteel (status september 2022) 6 jeugd honkbalteams, 1 senioren 
honkbalteam en 1 recreanten softbalteam. Om de begeleiding van de jeugdteams rond te 
krijgen, hebben we enige moeite. Hierdoor vervullen sommige personen meer taken dan 
wenselijk is, zeker voor de langere termijn. Aanvulling van kader en/of ondersteuning bij 
trainingen en wedstrijden, evt middels roulatie van actieve spelers (senioren/junioren), is 
gewenst. Zeker als we nog denken te groeien.

Verder hebben we sinds 2021 een rookvrij sportpark en hebben we in het kader van de 
‘gezonde kantine’ een zilveren status behaald.

We hebben een start gemaakt met het binnenhalen van sponsors en de eerste 
sponsordoeken hangen op het veld. Ook worden de sponsors vermeld op de website.

3 Toekomst
Eerst willen we op het gebied van honkbal een solide basis ontwikkelen, dit betekent per 
leeftijdsklasse 2 teams. Daarnaast ook weer dames softbal en evt. een tweede recreanten. 
Voorwaarde hierbij is wel dat er voor elk (jeugd)team begeleiding is. (Hoe realiseren?) 

Sportief willen we (op termijn) met ons vaandelteam 1 klasse hoger spelen dan andere clubs 
hier in de regio. 

Tevens willen we daar waar onze doelstellingen ook in het lokale sportakkoord van Helmond
verwoord zijn, kijken hoe we hierop kunnen inhaken en meeliften.

Door een PR & sponsorcommissie op te richten, willen we de mogelijkheden benutten om 
extra inkomsten voor de club te genereren, zowel in geld als in middelen.

Daarnaast hebben we eind 2021 een start gemaakt met het Rabo-club-support traject. Hier 
willen we samen met de ons toegewezen projectbegeleidster kijken welke ontwikkeling er 
past bij onze club en hoe we hier verder handen en voeten aan kunnen geven. Zodat ook in 
de toekomst onze club nog enthousiast bezig is met honk- en softbal en er mogelijk ook 
andere (maatschappelijke) activiteiten op ons sportpark plaatsvinden waar binnen onze wijk 
behoefte aan is. Dit in samenwerking met andere partners (bijv. Jan van Brabant).

De ingeslagen weg m.b.t. gezonde leefstijl willen we zeker handhaven en daar waar mogelijk 
en passend, verder uitwerken en promoten bij onze leden (en buurtbewoners).



4 Financiën
Door het voeren van een solide financieel beleid en voortdurend zoeken naar nieuwe (vaste)
inkomstenbronnen (sponsoring, subsidie, etc.), proberen we de contributie voor onze leden 
zo laag mogelijk te houden, zodat honk- en softbalbal voor iedereen toegankelijk is en blijft. 

Daarnaast willen we de faciliteiten op ons sportpark middels onderhoud of vervanging up to 
date houden, hiervoor reserveren we geld in onze begroting. 

Tevens willen we (via de activiteitencommissie) jaarlijks enkele leuke activiteiten 
organiseren voor de leden (en hun familie), die gedeeltelijk uit de algemene middelen 
bekostigd worden.



5 Organisatie:
Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen;

Bestuur: dagelijks bestuur en 2 algemene bestuursleden

Technische Commissie senioren: de schakel tussen bestuur en trainers/coaches senioren

Technische Commissie jeugd: de schakel tussen bestuur en trainers/coaches jeugd

Seniorenleden: volwassenen die de honk- en of softbalsport uitoefenen en hier 
contributie voor betalen

Jeugdleden: kinderen en jongeren t/m 18 jaar die de honk- en of softbalsport 
uitoefenen en waarvoor contributie betaald wordt

Vrijwilligers: alle mensen die, onbetaald, iets doen in de vereniging zoals het 
coachen van een team, bardienst draaien, scheidsrechteren, klusjes op het veld, etc 

Ouders/verzorgers: die ervoor zorgen dat onze jeugdleden naar ons sportpark gebracht 
worden, maar ook naar andere verenigingen wanneer daar een wedstrijd gespeeld dient te 
worden

Vertrouwenscontactpersonen: mensen die ingeschakeld kunnen worden bij een conflict
of onenigheid wat niet met de betreffende persoon opgelost kan worden. (zie ook bijlage)

5.1 Bestuur:
Voorzitter: Gino Kouwenberg (voorzitter@mulo-baseball.nl)

Penningmeester: Ruth Kuijpers (penningmeester@mulo-baseball.nl)

Secretaris: Annetta Smulders (secretariaat@mulo-baseball.nl)

Algemeen bestuurslid en
wedstrijdsecretariaat: Vera van de Laar

Algemeen bestuurslid: Joop van der Vleut

Technische Commissie Senioren voorzitter: Vacature

Technische Commissie Jeugd voorzitter: Vacature

Vertrouwenscontactpersoon jeugd: Petricia Winckens Tel: 06 5497 7963 en via email 
p.winckens@outlook.com 

Vertrouwenscontactpersoon senioren: Daan Damen Tel: 06 1346 1091 en via email  
dt.damen@gmail.com

mailto:dt.damen@gmail.com
mailto:p.winckens@outlook.com
mailto:secretariaat@mulo-baseball.nl
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6 Beleid Seksuele intimidatie en ander 
Grensoverschrijdend gedrag.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Sport heeft een grote maatschappelijke waarde. Maar helaas gaat het in de sport ook wel 
eens fout. Tegenwoordig is er veel aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de 
sport.

Vanuit de club
Als bestuur willen wij de zaken binnen onze vereniging uiteraard goed op orde hebben. De 
zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen tenslotte een situatie 
scheppen waarin honk- en softballers volop tot hun recht kunnen komen. Daarbij hoort dat 
wij maatregelen nemen om Grensoverschrijdend Gedrag, in alle verschijningsvormen, te 
voorkomen en daarnaast voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen als het 
tóch gebeurt.

Inleiding
Jaarlijks komen verschillende zaken van Seksuele Intimidatie maar ook andere vormen van 
Grensoverschrijdend Gedrag voor in de sport. Je kunt daarbij denken aan pesten, 
discriminatie, geweldpleging of overmatig drankgebruik, maar ook aan matchfixing, het 
gebruik van doping, drugs of soms het veroorzaken van eetstoornissen of andere psychische 
klachten. Sommige zaken zijn voor buitenstaanders zichtbaar maar er vinden ook veel 
incidenten plaats buiten het oog van omstanders. Denk hierbij aan één-op-één-situaties 
maar ook aan het versturen van mails of het zoeken van rechtstreeks contact via internet 
(denk bijv. aan WhatsApp, Facebook, Instagram of Skype).

Een aantal zaken blijft alleen in een kleine kring van de direct betrokkenen bekend. Het 
behoeft geen toelichting dat de gevolgen voor slachtoffers en betrokken familieleden of 
vrienden vaak groot is. De gevolgen kunnen echter nog groter worden wanneer de zaak 
ongewenst in de media terecht komt of wanneer door bijvoorbeeld social media de 
aandacht op een kwestie wordt gevestigd. Hoe zorgvuldig de direct betrokkenen zelf ook 
met de zaak om willen gaan, de wijze waarop een verhaal door (social) media naar buiten 
komt heb je niet in hand. Voor de sport geldt dat we iedere zaak van Grensoverschrijdend 
Gedrag er een teveel vinden! De sport moet dan ook alle mogelijke maatregelen nemen om 
dat te voorkomen.

Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om Grensoverschrijdend Gedrag 
zoveel mogelijk te voorkomen. De afgelopen jaren is er naast een toolkit (zie bijlage) een 
aantal instrumenten ontwikkeld en ingevoerd op het gebied van preventie en repressie van 
Grensoverschrijdend Gedrag:

 Voorlichtingsmateriaal en advies verkrijgbaar bij NOC*NSF.
 Opleidingsmodules bij de Academie voor Sportkader o.a. Seksuele Intimidatie of de 

training voor Vertrouwens Contact Persoon in de sport.
 Inspiratiesessies die bij bonden of verenigingen kunnen worden verzorgd.



 Instellen van een Vertrouwens Contact Persoon (VCP).
 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze is sinds 2015 gratis voor vrijwilligers.
 Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor verenigingen, een uitgave van de 

sportbonden en NOC*NSF – mei 2015
 Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT).
 Vertrouwenspunt Sport en de vertrouwenspersonen (landelijk steunpunt voor 

grensoverschrijdend gedrag).
 Het registratiesysteem plegers van Seksuele Intimidatie (ook wel bekend als de 

zwarte lijst)
Verklaring Omtrent Gedrag

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid & Justitie waaruit blijkt dat het 
gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar oplevert voor het vervullen van een 
specifieke taak of functie in de samenleving. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer 
zekerheid over het verleden van mensen. Het vermindert de kans dat iemand die eerder in 
de fout is gegaan een aan deze fout gerelateerde functie binnen de sportvereniging/-bond 
kan uitoefenen. Een stap die de KNBSB heeft gezet is om al haar medewerkers, stafleden  
van de nationale teams, Bondsbestuursleden en bepaalde vrijwilligers te verplichten om een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.
Vrijwilligers binnen sportverenigingen zijn veel aan het werk met kwetsbare personen, zoals 
jeugdspelers. Dit is dan ook een belangrijke reden om een VOG te vragen van de vrijwilligers 
op onze vereniging voordat zij bepaalde taken mogen uitvoeren. Het aanvragen van een 
VOG voor vrijwilligers is geheel gratis.
Meer informatie over VOG

Vertrouwenscontactpersoon

De KNBSB raadt het sterk aan om binnen de vereniging een vertrouwenscontactpersoon  
(VCP) aan te stellen.

Betrokkenen van een sportvereniging/-bond kunnen bij een VCP terecht voor vertrouwelijke 
zaken. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij 
voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan 
onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Het is belangrijk dat we onze 
leden op de hoogte brengen van de mogelijkheid om een VCP aan te spreken.

Mulo Honk- en Softbalvereniging Helmond streeft er naar een veilige club te zijn, waar 
iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport. Helaas komt het weleens voor dat een 
sporter, trainer, vrijwilliger of begeleider in een situatie komt die als intimiderend kan 
worden ervaren. Om ervoor te zorgen dat dit zo min mogelijk gebeurt en in de toekomst 
voorkomen kan worden zijn binnen Mulo twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld:

- Petricia Winckens als vertrouwenscontactpersoon jeugd en
- Daan Damen als vertrouwenscontactpersoon senioren.

De vertrouwenscontactpersoon helpt het bestuur bij het verstrekken van een veilige 
sportomgeving en is voor iedereen op de club het eerste aanspreekpunt in het onverhoopte 
geval dat zich een ongewenst incident zich voordoet.

https://www.knbsb.nl/verenigingen/respect-the-game/verklaring-omtrent-gedrag/


Wie is Petricia?
Mijn naam is Petricia Winckens, ik woon in het mooie Brouwhuis met Petrick en onze 
drie kinderen, Anouk, Imke en Ruben.

Vroeger heb ik gespeeld bij Mulo als pitcher bij een heel gezellig softbalteam. Nu ben 
ik nog verbonden aan de club omdat mijn dochter Imke er nog speelt en ik wat leuke 
dingen mee organiseer in de activiteitencommissie. Een fijne club met veel leuke 
mensen maken voor mij Mulo als de mooiste club!

Mochten er zaken zijn die je kwijt wil en waarmee je niet rechtstreeks naar het 
bestuur wil of kan, of zaken die juist over het bestuur gaan dan mag je mij als 
vertrouwenspersoon van Mulo benaderen. We drinken dan samen een bakje koffie 
zodat je rustig je verhaal kwijt kan en ik ga vervolgens kijken hoe ik kan helpen.

Petricia is te bereiken via Tel 06 5497 7963 of een mailtje op p.winckens@outlook.com

Wie is Daan?
Ik ben Daan Damen en al meer dan 25 jaar lid van MULO en heb ik verschillende 
teams gespeeld. Verder heb ik binnen MULO verschillende andere functies vervuld 
met als laatste wapenfeit algemeen bestuurslid. Momenteel train ik alleen nog op de 
vrijdagavond en speel ik geen competitie.

Daan is te bereiken via Tel: 06 1346 1091 en via email op dt.damen@gmail.com

Waarmee kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Mocht er iets gebeuren binnen de club waar jij je niet prettig bij voelt en je wil er graag over 
praten, dan kun je Petricia of Daan mailen of aanspreken op de club. Die zal dan luisteren en 
bespreken welke mogelijkheden er zijn. Misschien is het al een opluchting voor jezelf 
wanneer je vertelt wat er gebeurd is of waar je je zorgen over maakt. Maar het kan ook zijn 
dat er andere mogelijkheden besproken moeten worden en dat Petricia/Daan je zal 
doorverwijzen naar de juiste persoon voor hulp, dit kan ook buiten de club zijn.

Voorbeelden van zo’n situatie zijn bijvoorbeeld:

 Pesten en gepest worden.

 Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof, afkomst of seksuele voorkeur 
niet bij hoort.

 Grensoverschrijdend gedrag – de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt  
wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.

 Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag – je denkt dat iemand in jouw 
directe omgeving hier mee te maken heeft.

 Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de 
vereniging of het team.

 Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

mailto:dt.damen@gmail.com
mailto:p.winckens@outlook.com


Vertrouwelijkheid.

Omdat het bestuur op de hoogte moet zijn van wat er binnen de vereniging gebeurt, wordt 
er van het gesprek een verslag voor het bestuur gemaakt. Indien gewenst kan dit zonder 
naamsvermelding. Behalve als de veiligheid van meer mensen in gevaar komt, dan zal 
naamsbekendheid in vertrouwen naar het bestuur gegeven moeten worden. Dit gebeurt 
altijd in overleg op welke manier en welk moment dit zal gebeuren.  De 
vertrouwenscontactpersoon heeft de mogelijkheid om ondersteuning te vragen aan een 
vertrouwenspersoon van de NOC/NSF, welke onafhankelijk is.

Zit je ergens mee?
Bel het Centrum Veilige Sport:  0900 – 202 55 90
(gratis telefoonnummer, werkdagen 08.30-17.30uur)

Anoniem contact via SpeakUp

Chat buiten contacturen via Centrum Veilige Sport

Mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl
Kijk op www.centrumveiligesport.nl
Of neem contact op met de vertrouwenscontactpersonen van de KNBSB

Gedragsregels voor begeleiders
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de 
georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden 
etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven 
aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De regels op een rij:

- De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
- De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan, dringt niet verder in het 
privéleven van de sporter door dan nodig.
- De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie 
tegenover de sporter.
- Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 
zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
- De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit 
ervaart als seksueel of erotisch van aard.
- De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
- De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 
respect omgaan met de sporter.
- De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik 
als gevolg van seksuele Intimidatie.
- De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling 
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of 
geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
- De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de 
sporter is betrokken.

https://www.knbsb.nl/verenigingen/ondersteuning/vertrouwenscontactpersoon/
http://www.centrumveiligesport.nl/
mailto:centrumveiligesport@nocnsf.nl
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In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aanstellingen van vrijwilligers
Het is bekend dat plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag situaties opzoeken 
waarin makkelijk contact gelegd kan worden met minderjarigen. Daarbij maken ze vaak 
gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen binnen een sportvereniging. Onze club 
screent mensen door middel van:                                                                                                          
- Een kennismakingsgesprek met onder meer familiesituatie e.d.
- 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.
- Omgangsregels met je leden.

Intimiteit
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van
lichamelijk contact. Hiervoor zijn omgangsregels opgesteld, deze gelden voor alle leden en 
bezoekers van de vereniging:
- Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee 
binnen de sportvereniging.
- Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
- Ik val de ander niet lastig.
- Ik berokken de ander geen schade.
- Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
- Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
- Ik negeer de ander niet.
- Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
- Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
- Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
- Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
- Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 
persoonlijk leven of uiterlijk.
- 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.
- 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.

Informeren betrokkenen club
Middels de website en nieuwsbrieven worden alle betrokkenen geïnformeerd over de regels 
omtrent (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de preventie daarvan.
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