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BELEID SOCIAAL VEILIGE SPORTOMGEVING 

 

 

Algemeen beleid 

Wij vinden het als vereniging belangrijk dat iedere sporter kan sporten in een sociaal veilige 

sportomgeving. Om deze reden tolereren wij geen gedrag dat grensoverschrijdend is tussen een 

vrijwilliger en een sporter, de sporters onderling, de vrijwilligers onderling of van wie naar wie dan ook 

toe binnen onze vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij onder andere seksuele 

intimidatie, intimidatie, pestgedrag, discriminatie en/of stalken. Deze opsomming is niet limitatief en 

grensoverschrijdend gedrag kan dan ook uit andere dan de hiervoor genoemde gedragingen bestaan 

die ongewenst en/of onacceptabel zijn in het kader van een sociaal veilige sportomgeving.  

 

Deel van ons beleid maakt uit, dat wij met alle groepen regelmatig de sociaal veilige sportomgeving 

bespreken en dat ten aanzien van de meest kwetsbare groep binnen onze vereniging (de jeugdleden) 

specifieke gedragsregels en een pestprotocol is opgesteld, alhoewel deze protocollen binnen de 

gehele vereniging gelden.  

 

Sanctie 

Indien wij vaststellen dat grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, zal het bestuur een 

passende sanctie opleggen, zoals schorsing voor bepaalde tijd of ontzetting uit het lidmaatschap.   

 

Opmerkingen/vragen/klachten 

Indien u opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of dit jegens u zelf en/of 

andere(n) ervaart, dan kunt u vertrouwelijk contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon 

binnen onze vereniging Jack Reinders (bereikbaar via jackreinders@zonnet.nl of 0346 - 565955). 

Uiteraard kunt u zich ook wenden tot het bestuur (contactpersoon in deze: Leonie Oude Essink 

(bereikbaar via lwoudeessink@gmail.com en 0346 - 822324). 

 

Vertrouwenscontactpersoon 

De Vertrouwenscontactpersoon binnen OSM ’75 Atletiek is contactfunctionaris betreffende 

ongewenste omgangsvormen. Hij is eerste opvang-/aanspreekpunt voor sporters/vrijwilligers die te 

maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over willen praten. Contact met de 

vertrouwenscontactpersoon vindt in volledige vertrouwelijkheid plaats. Hij kan klager, beschuldigde of 

sportvereniging (indien gewenst) doorverwijzen en hij geeft (on)gevraagd advies en (geanonimiseerde 

niet herleidbare) informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen alle 

vormen van ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenscontactpersoon beheert het archief van de 

hem gemelde zaken en rapporteert aan het begin van ieder kalenderjaar over het daaraan 

voorafgaande kalenderjaar globaal en geanonimiseerd/niet herleidbaar aan het bestuur van de 

meldingen, de doorverwijzingen en gemaakte afspraken.   


