
 

Beleidsnotitie ten aanzien van ongewenst seksueel  gedrag bij R.V. Naarden 

Inleiding 

In de afgelopen tijd hebben  enkele leden van de Jeugdcommissie en van het bestuur zich gebogen 

over het vraagstuk van de VOG. De inbreng van de Jeugdcommissie betrof een goed voorstel voor 

een gedragscode  gericht op de vrijwilligers die actief zijn  zijn bij het jeugd- en junioren roeien. 

Naar de mening van het bestuur kan de gedragscode dan ook goed worden ingepast in een 

beleidsplan gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van ongewenst (seksueel) gedrag binnen onze 

vereniging. 

 

Beleidsplan 

Onderdelen 

1. Preventief beleid 

2. Aannamebeleid 

3. Vertrouwenscontactpersoon 

4. VOG 

 

1. Preventief beleid R.V. Naarden 

Het bestuur van R.V. Naarden vindt het bieden van een veilige sportomgeving aan onze  leden, met 

name aan minderjarigen, belangrijk. Het voorkomen van  ongewenst gedrag in de relatie tussen 

sporter en vrijwilliger staat hierbij voorop. 

In dit verband heeft het bestuur gemeend een aantal maatregelen door te moeten voeren in ons 

beleid ten aanzien van de vrijwilligers die actief zijn bij het jeugd- en junioren roeien in onze 

vereniging. 

Dit beleid steunt op vier pijlers, t.w. 

1. Het opstellen van een Gedragscode t.a.v. ongewenst seksueel gedrag 

2. Het expliceren van het aannamebeleid  

3. Het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon 

4. Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag  

 

 

 

 



Gedragscode ongewenst seksueel gedrag R.V. Naarden 

Algemeen 

Het is belangrijk dat wij als R.V. Naarden over dit onderwerp gedragsregels hebben.  In het contact 

tussen vrijwilligers en jeugdige sporters  zijn grenzen niet altijd gemakkelijk te trekken ; soms kan het 

moeilijk zijn iets uit te leggen zonder lichamelijk contact te hebben. En als het even tegenzit heeft het 

ene kind misschien behoefte aan een aai over de bol of een knuffel, terwijl het andere kind het 

helemaal niet prettig vindt om te worden aangeraakt.  

Er is echter wel een heel duidelijke grens, namelijk dat seksuele contacten en handelingen tussen  

begeleiders en jeugdige deelnemers absoluut niet toelaatbaar zijn.  In het Wetboek van Strafrecht is 

iedere seksuele  toenadering  naar jeugdigen onder de 16 jaar strafbaar gesteld.  

NOC*NSF heeft samen met haar leden  (de sportbonden) gedragsregels voor vrijwilligers opgesteld. 

Die gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en 

trainer/instructeur/vrijwilliger zoveel mogelijk te verkleinen. Daarnaast kan de code fungeren als 

toetssteen voor het gedrag van die groep vrijwilligers in concrete situaties. Het is belangrijk dat onze 

vrijwilligers op de hoogte zijn van deze gedragsregels.  

Van elke vrijwilliger die als instructeur en/of coach dan wel anderszins minderjarige sporters 

begeleidt , wordt gevraagd dat hij/zij zich in kennis stelt van de opgestelde gedragscode en dat hij/zij 

akkoord gaat met deze gedragsregels  door middel van het ondertekenen van een verklaring t.a.v. 

deze code. 

 Gedragscode concreet 

1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving  en een sfeer waarbinnen de minderjarige 

zich veilig en gerespecteerd voelt en onthoudt zich er van de pupil te bejegenen op een wijze 

die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.  

2. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksueel  grensoverschrijdend gedrag. 

Hieronder  wordt verstaan : elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in 

verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk die door de persoon die het 

ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of andere handelingen of 

gedragingen die door het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn gesteld. 

3. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen 

van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag en zal er op toe zien dat de 

gedragsregels  door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.  

4. Bij geconstateerd grensoverschrijdend gedrag en bij  vermoedens daar toe, is de vrijwilliger 

verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor  door het bestuur aangewezen personen.  

 

 

Gedragingen die  vallen onder  seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen kunnen 

worden gesanctioneerd middels een procedure waarin hoor-en wederhoor plaats zal vinden. De 

sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk  met minderjarigen.  



Seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat dit valt 

onder het Wetboek van Strafrecht zal  bij politie/justitie worden gemeld. 

Deze gedragscode is opgesteld op  18. oktober 2016 door het bestuur van R.V. Naarden 

Ondertekening vrijwilliger     Ondertekening Bestuur R.V. Naarden 

Datum        Functie 

Naam        Naam 

Handtekening       Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Aannamebeleid 

R.V. Naarden wil met een goed aannamebeleid trachten te  voorkomen dat mensen met 

verkeerde bedoelingen actief worden als vrijwilliger.  Bij het aannemen van  vrijwilligers die 

actief zullen zijn bij het  jeugd- en junioren roeien  doorlopen we de volgende stappen. 

- het houden van een kennismakingsgesprek met een bestuurslid 

- het checken van referenties 

- het aanvragen van een VOG 

- het bekend maken van de gedragsregels aan de vrijwilliger 

 

3. Vertrouwenscontactpersoon 

Seniorlid Mary Boos (bereikbaar via e-mailadres vertrouwenspersoon@roeinaarden.nl) is 

vertrouwenscontactpersoon voor RV Naarden.  Zij  functioneert als eerste aanspreekpunt binnen 

de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of  die hier een 

vraag over heeft.  

 

4. Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 

Hoewel een VOG geen garantie biedt voor het voorkomen van ongewenst (seksueel ) gedrag 

zijn er een aantal voordelen aan het  gebruik er van`. 

- Mensen met een veroordeling of een indicatie kunnen niet zo maar aan de slag binnen 

onze vereniging. 

- Het vragen om een VOG geeft een signaal hoe serieus de vereniging veiligheid en goed 

gedrag neemt.   

 

DE VOG is door alle vrijwilligers gratis aan te vragen wanneer de vereniging dit initieert. De 

vrijwilliger stuurt een kopie van de VOG naar het bestuur van de vereniging.  


