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REGLEMENT BEHORENDE BIJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 

 
 
 
 

ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 
 

Ongewenste omgangsvormen komen overal voor. Op school, op het werk en helaas ook in  
de sport. Sinds 2000 zijn er steeds vakermeldingen gedaan bij NOC*NSF, variërend van 
ongewenste aanrakingen en gluurders tot verkrachting. Op grond van verschillende 
onderzoeken kunnen we aannemen dat het hier slechts gaat om het topje van de ijsberg. 
De schade die ongewenste omgangsvormen aanrichten is groot. Allereerst bij de  
slachtoffers, maar ook bij de vereniging en de sportbonden. Het kan leden kosten, het 
sportplezier bederven en de prestaties van getalenteerde sporters verminderen.  
 
Als vereniging voert Flashing Heiloo actief beleid ter preventie van dergelijke problemen. 
Beleid voeren tegen ongewenste omgangsvormen is in feite werken aan 
kwaliteitsverbetering: het bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. Zo 
kunnen sporters en (vrijwillige) medewerkers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen 
binnen Flashing Heiloo. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat wij als vereniging snel kunnen 
ingrijpen en weten welke stappen genomen kunnen worden wanneer er zich een incident 
voor doet, zodat erger wordt voorkomen.  
 
Een sportorganisatie kan helaas nooit alle risico's op ongewenste omgangsvormen  
uitsluiten. Zoals sportblessures altijd kunnen voorkomen, zo kunnen leden van een 
vereniging schade oplopen door ongewenste omgangsvormen. Wel kunnen wij als 
vereniging proberen de risico's zoveel mogelijk te beperken. 
 
Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we: elke vorm van ongewenst verbaal, non-
verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft 
dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een 
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. 
Seksueel misbruik is een term die wordt gebruikt als het gaat om seksuele handelingen door 
volwassenen met kinderen onder de zestien jaar. Flashing Heiloo neemt ongewenste 
omgangsvormen  serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld 
welke door alle landelijke sportbonden en Flashing Heiloo worden onderschreven. De regels 
zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen 
en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete 
situaties. Hieronder staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle 
landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF: 
  
1.  De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de  

sporter zich veilig voelt. 
 
2.  De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de  

sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter  
door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 
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3.  De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele  
intimidatie tegenover de sporter. 

 
4.  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. 

 
5.  De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de  

sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als  
seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn  
bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

 
6.  De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
 
7.  De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen  

gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de  
sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

 
8.  De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en  

(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of  
geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de  
begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij  
hun werk goed kunnen uitoefenen.  

 
9.  De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de  

kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen  
financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding  
tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

 
10.  De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door  

iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet  
in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop  
aanspreken. 

 
11.  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het  

binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te  
handelen.  
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Vertrouwenscontactpersoon 
 

Iedereen binnen Flashing Heiloo bepaalt zelf wat gewenst of ongewenst is (met uitzondering 
van seksueel misbruik). Ter beoordeling hiervan worden  bovenstaande 11 gedragsregels 
als uitgangspunt genomen. Niemand hoeft te accepteren dat zijn of haar grenzen worden 
overschreden. Het kan lastig zijn in dergelijke gevallen te weten wat je moet doen. Daarom 
kent Flashing Heiloo een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon is 
aanspreekpunt voor alle leden en ouders van leden, die in vertrouwen een dilemma of 
probleem willen bespreken, waarmee ze niet in de voor hun vertrouwde omgeving terecht 
kunnen. De vertrouwenscontactpersoon is neutraal en tevens ter zake deskundig persoon en 
kan u doorverwijzen naar de juiste instanties indien dit aan de orde is. De 
vertrouwenscontactpersoon kan gevraagd of ongevraagd het Bestuur adviseren.  
De vertrouwenscontactpersoon wordt door de algemene vergadering benoemd voor een 
periode van twee jaar, maar kan terstond weer herbenoemd worden.  
De vertrouwenscontactpersoon kan alleen door de algehele ledenvergadering (als orgaan 
dat benoemt) geschorst of ontslagen worden.  
De voorzitter van het bestuur fungeert in voorkomende gevallen als aanspreekpunt voor de 
vertrouwenscontactpersoon. 
De vertrouwenscontactpersoon rapporteert jaarlijks aan de algemene ledenvergadering over 
haar (zijn) activiteiten, echter altijd zodanig dat de betrokken personen anoniem blijven.  
Het bestuur van Flashing Heiloo is verantwoordelijk voor  publicatie van de gegevens en 
bereikbaarheid van de vertrouwenscontactpersoon in het clubblad en op de website.  
De vereniging dient de kosten die met deze regeling verbonden kunnen zijn te vergoeden.  
 
 

Beleid 
 

Naast het laten ondertekenen door de coaches en trainers van de gedragsregels vraagt de 
vereniging aan elke trainer en coach van buiten de vereniging een zogenaamde Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG). Zonder deze verklaring is het niet mogelijk om te trainen of te 
coachen binnen Flashing Heiloo. Aan (nieuwe) leden stelt de club twee folders beschikbaar: 
 
Voor spelers: basketball met plezier 
Voor coaches: veilige handen 
 
De vereniging beschikt over een protocol hoe te handelen bij meldingen. 
 


