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Hoofdstuk 1: Voorwaarden Preventief beleid 
 
Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG regeling, voert onze vereniging een breed preventief beleid binnen 
haar organisatie. Dit beleid bestaat uit verschillende maatregelen en hieronder zijn de maatregelen beschreven die van 
belang zijn voor deze regeling.  
NOC*NSF adviseert om een breed pakket van maatregelen te voeren.  
 
1. NDD hanteert gedragsregels vrijwilligers die NOC*NSF opgesteld heeft  
De gedragsregels zijn door NOC*NSF opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te 
verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.  
Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht.  
Voor vrijwilligers is het belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden.  
 
2. NDD heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers  
Aannamebeleid voor vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen waardoor de vereniging een beeld krijgt van de 
vrijwilliger die een functie gaat vervullen. Wij willen dat de sporters binnen de vereniging in veilige handen zijn.  
Daarom doorlopen wij één of meerdere van onderstaande stappen met nieuwe vrijwilligers  

• Kennismakingsgesprek houden 

• Referenties checken (vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt)  

• VOG aanvragen (wij herhalen dat elke 3 jaar voor trainers/coaches en elke 5 jaar voor bestuur en commissies)  

• De vrijwilliger is lid van de KNZB en als dat niet kan, laten we een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) 
tekenen. Daarmee valt vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.  

• Wij  maken de vrijwilliger bekend met gedragsregels  
 
Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen 
onze sportorganisatie een functie te vervullen. 
 
3. NDD heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP)  
De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging  voor iedereen die een vraag heeft 
over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.  
De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen:  sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.  
Daarnaast wordt van vertrouwenscontactpersoon een bijdrage verwacht in het nemen van preventieve maatregelen.  
 
4. Andere maatregelen .  
Om gebruik te maken van de regeling gratis VOG, heeft onze vereniging zichzelf aangemeld op www.gratisvog.nl.  
Hier heeft NDD laten zien dat de vereniging  aan de voorwaarden voldoet, onder andere door een beschrijving van het 
breder preventief beleid dat wij voeren.  
Dit hebben wij aangetoond door documenten te uploaden en een link naar onze website toe te voegen. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Inhoudsopgave 
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 Hoofdstuk 2: Ongewenst gedrag 
 

Gedragscode 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           
 
 
 

 
< Inhoudsopgave 

RESPECT, FATSOEN, SPORTIVITEIT EN BEHULPZAAM 
 
Gedragscode vrijwilligers NDD: 
 
1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de pupil zich veilig en 

gerespecteerd voelt. 
2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de pupil in zijn waardigheid 

aantast. 
3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de pupil dan functioneel noodzakelijk is. De 

vrijwilliger ontvangt de pupil niet bij hem of haar thuis. 
4. De vrijwilligers onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van 

de pupil.  
Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en pupil tot 18 jaar zijn onder geen 
beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

5. De vrijwilliger mag de pupil niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke 
verwachting, als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6. De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met 
respect omgaan met pupillen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of 
hotelkamer. 

7. De vrijwilliger heeft de plicht de pupil naar vermogen te beschermen tegen vormen van 
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de 
gedragscode door iedereen die bij de pupil is betrokken, wordt nageleefd. 

8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert, dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode, en bij 
vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij verplicht hiervan melding te maken bij de 
daarvoor door het bestuur aangewezen Vertrouwenscontactpersoon. 

9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van 

bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de 
gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met door het bestuur aangewezen 
Vertrouwenscontactpersoon. 

11. Overtreding van deze code leidt tot tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot 
gevolg hebben. Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik 
van pupillen zal het bestuur politie/justitie inschakelen. 

 

 

 

GEDRAGSCODE VOOR 
VRIJWILLIGERS 
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 Aannamebeleid vrijwilliger bij NDD 
 
NDD heeft een aannameprotocol voor iedere vrijwilliger binnen de vereniging. 
 
De interesse wordt kenbaar gemaakt bij Commissie van betreffende afdeling en deze nemen contact op met u en 
hierbij worden de navolgende gegevens opgevraagd: 

• Achternaam   : 

• Voornaam   : 

• Geboortedatum   : 

• Straatnaam + huisnummer : 

• Postcode + woonplaats  : 

• Telefoonnummer  : 

• Mobielnummer   : 

• E-mailadres   : 
Hierna volgt een intakegesprek waarbij U het Inschrijfformulier lidmaatschap NDD ondertekend en kennis neemt van 
Gedragscode NDD en Omgangsvormen NDD. 
  

 
Specifieke voorwaarden voor de vrijwilliger bij NDD met functie van:  

• Bestuurslid,  

• Commissielid,  

• Werkgroep lid,  

• Trainer, 

• Coach. 
 
Uw interesse wordt kenbaar gemaakt bij Bestuurslid Technische Zaken en deze neemt contact met u op en hierbij 
worden de navolgende gegevens opgevraagd: 

• Achternaam   : 

• Voornaam   : 

• Geboortedatum   : 

• Straatnaam + huisnummer : 

• Postcode + woonplaats  : 

• Telefoonnummer  : 

• Mobielnummer   : 

• E-mailadres   : 

• Verklaring Omtrent Gedrag : (aanvraag wordt geïnitieerd door Voorzitter NDD) 

• Eventuele referenties  :  
 
Na ontvangst van VOG volgt een intakegesprek met u en waarbij minimaal aanwezig zullen zijn: 

• Bestuurslid Technische Zaken en Hoofd van de afdeling NDD waarbij u als vrijwilliger werkzaam zult zijn.  
 

Tijdens dit gesprek wordt informatie verstrekt over de vereniging en wordt: 

• Inschrijfformulier lidmaatschap NDD ingevuld en door u ondertekend; 

• Vrijwilligersovereenkomst ingevuld en door u ondertekend; 

• Gedragscode NDD en Omgangsvormen NDD door u ondertekend; 

• Taakomschrijving van uw functie ingevuld en door u ondertekend; 
 
 
Lidmaatschap. 
Het lidmaatschap van de vereniging gaat in vier weken na intakegesprek en wordt in juli van ieder kalenderjaar 
automatisch verlengd.  
U dient 4 weken voor 1 juli uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen bij Ledenadministratie NDD. 

 

 

 

 

 
< Inhoudsopgave 
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Vertrouwenscontactpersoon 
 
Sporten en seksuele intimidatie  
Ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar het tegendeel is waar. Nog steeds vinden er binnen de 
sportwereld incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen en verkrachting. 
Voorkomen is beter dan genezen, dit cliché is misschien wel nergens zo belangrijk als bij seksuele intimidatie. 
Belangrijk is om dit onderwerp binnen de vereniging bespreekbaar te maken, seksuele intimidatie kan ook binnen onze 
vereniging plaats vinden.  
Daarnaast is het van groot belang om binnen de vereniging beleid te voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. Daarnaast kan de 
vereniging snel ingrijpen en weet welke stappen genomen kunnen worden, wanneer er zich een incident voor doet. 

  

 
 
Profiel vertrouwenscontactpersoon 
 
Houding 
De vertrouwenspersoon is een sociaal, toegankelijk oprecht en gezaghebbend persoon die het vertrouwen 
geniet van de bij de organisatie betrokken personen (medewerkers en managers); is thuis in de cultuur van de 
vrijwilligersorganisatie en heeft zich ontwikkeld tot deskundige op seksueel grensoverschrijdend gedrag met 
minderjarigen. 
  
Kennis en vaardigheden 

• De vertrouwenspersoon heeft inzicht in de aard en omvang van de problematiek seksueel misbruik en in de 
mogelijke reacties en emotionele gevolgen van slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

• De vertrouwenspersoon is zowel mondeling als schriftelijk zeer communicatief vaardig.  

• De vertrouwenspersoon heeft inzicht in eigen handelen, is reflectief.  

• De vertrouwenspersoon is advies- en gespreksvaardig en heeft kennis en vaardigheden om zichzelf en het 
onderwerp seksueel misbruik aan de doelgroepen te kunnen presenteren.  

 
Kwaliteiten 
De vertrouwenspersoon: 

• heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid;  

• kan reflecteren op het eigen gedrag en op dat van de ander;  

• kan omgaan met vertrouwelijke informatie en met weerstanden; 

• is in staat om zich onafhankelijk op te stellen; 

• de vertrouwenspersoon heeft globale kennis van mogelijke rechtspositionele en justitiële gevolgen van het 
indienen van een klacht; 

• de vertrouwenspersoon heeft kennis van de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel 
grensoverschrijdend gedrag; 

• de vertrouwenspersoon heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur.  

• kan periodiek een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Inhoudsopgave 
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Taken vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon: 

• kan, vooral als hij intern bij een organisatie is aangesteld, een (pro)actieve rol vervullen bij het veranderen 
van de organisatiecultuur met als doel de preventie van ongewenste omgangsvormen. Voorbeelden hiervan 
zijn: zelf op mensen afstappen die ongewenst gedrag vertoonden of het onderwerp met leidinggevenden 
aankaarten en hen stimuleren erop te letten.  

• is mede verantwoordelijk voor een veilig werkklimaat, voor zo ver een vertrouwenspersoon intern bij een 
organisatie is aangesteld  

• functioneert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksueel misbruik en zorgt voor de eerste opvang 
en begeleiding van degene die met seksueel misbruik is geconfronteerd.  

• zoekt samen met de melder naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies en gaat na of een oplossing in 
de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort.  

• geeft informatie over de mogelijk te volgen procedures, naast interne klachtenprocedure ook strafrechtelijke 
of civielrechtelijke procedure en de consequenties daarvan.  

• stelt op verzoek van de melder een klacht op schrift of ondersteunt de melder daarbij en stuurt deze naar de 
secretaris van de tuchtcommissie.  

• Indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon de melder naar (in)formele daarvoo r in aanmerking komende 
(hulpverlening)instanties en ondersteunt melder bij het inschakelen van deze instanties, hieronder vallen 
ook politie en officier van justitie.  

• doet, in overleg met de melder en bevoegd gezag (over het algemeen is dit het bestuur v an een 
vrijwilligersorganisatie), aangifte bij zedenpolitie of officier van justitie in geval van ontucht, aanranding 
en/of verkrachting. 

• neemt maatregelen om op korte termijn de leefsituatie van melder te verbeteren, gericht op het stoppen 
van het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Indien naar de mening van de vertrouwenspersoon de inhoud 
van de klacht daartoe aanleiding geeft meldt de vertrouwenspersoon de klacht aan het bevoegd gezag.  

• geeft emotionele en psychische ondersteuning aan de melder bij het formeel aanhangig maken van de 
klacht, bij de tuchtcommissie en/of staat de melder bij en vertegenwoordigt deze tijdens een 
tuchtrechtprocedure. 

• is verantwoordelijk voor nazorg ten aanzien van de melder, opdat voorkomen wordt dat de melder 
aangesproken wordt op het feit dat hij/zij seksueel misbruik aanhangig heeft gemaakt.  

• houdt een anonieme registratie bij (o.a. aantallen; aard van de klachten; afwikkeling) op grond waarvan 
gegevens kunnen worden verstrekt ten behoeve van het jaarverslag.  

• draagt mogelijke oplossingen aan waarmee het beleid gericht tegen seksueel misbruik kan worden opgesteld 
c.q. bijgesteld. 

• draagt bij aan de evaluatie van het takenpakket, werkwijze van de tuchtcommissie en van de 
tuchtrechtprocedure. 

• houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en bestrijding van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

 
Anonimiteit en vertrouwelijkheid 
Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon. 
Een vertrouwenspersoon heeft een vertrouwelijke functie en er wordt van hem verwacht dat deze vertrouwelijkheid 
garandeert.  
Daarnaast bestaat er een wettelijke meldingsplicht voor het op de hoogte zijn van strafbare feiten en kan anonimiteit 
niet wettelijk gegarandeerd worden.  
De vertrouwelijkheid ten opzichte van de melder kan soms strijdig zijn met andere taken, zoals de signalering- en 
adviesfunctie. In de praktijk blijkt dit soms onwerkbaar.  
Bij integriteitaantastingen zijn de belangen van de organisatie ook in het geding en kan het soms niet anders dan een 
melding ook bij het bevoegd gezag onder de aandacht te brengen.  
Tevens is de vertrouwenspersoon gebonden aan hetgeen in het eigen tuchtreglement vermeld staat. Organisaties 
moeten vertrouwelijkheid dus in beginsel altijd proberen te waarborgen.  
 
 
 
 
 
 

< Inhoudsopgave 
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Toolkit Seksuele intimidatie 
NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een toolkit Beleid Seksuele Intimidatie ontwikkeld, om 
verenigingen te helpen met het opzetten van een beleid. De toolkit richt zich op het voorkomen van seksuele 
intimidatie, maar ook op hoe te handelen indien een geval van seksuele intimidatie zich voordoet. 
De toolkit Beleid Seksuele Intimidatie is te vinden op: toolkit seksuele intimidatie en bevat onder andere de volgende 
onderwerpen: 

• het maken van een risicoanalyse 

• het opstellen van omgangsregels met uw leden 

• de gedragsregels voor begeleiders in de sport 

• het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging 

• hoe om te gaan met het aanstellen van vrijwilligers 

• de communicatie over het beleid 
  
Opleiding Vertrouwens Contact Persoon (VCP) 
NOC*NSF organiseert de cursus VCP in de Sport. Voor deze cursus van twee dagdelen kunt u zich aanmelden bij het 
secretariaat Seksuele Intimidatie in de Sport via: sportparticipatie@noc-nsf.nl 
 Zie voor meer informatie: opleiding VCP in de sport 
  
Informatiemateriaal  
NOC*NSF heeft vernieuwd foldermateriaal ontwikkeld voor verenigingen. Het voorlichtingsmateriaal betreft de 
doelgroepen jongeren, gehandicapten, ouders, trainers/coaches/begeleiders en volwassenen.  
In het voorlichtingsmateriaal wordt uitgelegd wat seksueel grensoverschrijdend gedrag is en welke stappen er 
ondernomen kunnen worden wanneer u ermee wordt geconfronteerd. 
 Het voorlichtingsmateriaal is te bestellen bij NOC*NSF. 
  
Vertrouwenscontactpersoon binnen de KNZB: 
Binnen de bond zijn vertrouwenscontactpersonen het eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. 
De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede 
oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn 
om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar 
een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. 
 
De KNZB heeft twee opgeleide vertrouwenscontactpersonen met wie u contact op kunt nemen wanneer u vragen of 
klachten heeft over seksuele intimidatie. 
 Jorina Vergeer 
Office manager 
Tel:  030 751 3228 
 
Petra van den Hoek 
Assistent Manager Servicedesk 
Tel: 030 751 3205 
 e-mail: vcp@knzb.nl  
 

 
 
Vertrouwenspunt Sport: 
Heb je een vraag of een melding over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport? 
Zie je grensoverschrijdend gedrag van anderen of heb je een persoonlijk dilemma? In een vertrouwelijk gesprek helpen 
deskundige vertrouwenspersonen je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, 
eetstoornissen en seksuele intimidatie. 
Bel 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut), kijk op www.vertrouwenspuntsport.nl of mail naar 
vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. 

 
< Inhoudsopgave 

http://www.nocnsf.nl/seksuele-intimidatie
mailto:sportparticipatie@noc-nsf.nl
http://www.watisjouwgrens.nl/nocnsf.nl/over-nocnsf/sport-en-maatschappij/seksuele-intimidatie/opleiding-vertrouwenspersoon/opleiding-vertrouwens-contact-persoon
http://nocnsf.nl/CMS/showpage.aspx?id=1081
mailto:vcp@knzb.nl
http://www.vertrouwenspuntsport.nl/
mailto:vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.
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Melding van (vermoedelijk) ongewenst gedrag 
 
Bij NDD volgen we het incidentenprotocol van de KNZB. Hierin staat precies wat de vereniging moet doen wanneer er 
een incident is.  

De KNZB heeft een eigen tuchtrecht systeem, gericht op Seksuele Intimidatie, waar de verenigingen onder vallen.  
Het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie is met NOC*NSF ontwikkeld en opgelegd aan alle sportbonden.  
 
Zie:    http://www.knzb.nl/knzb/downloads/reglementen/ (onderdeel L Tuchtrechtspraak).  

Indien NDD te maken krijgt met een incident kan de “beschuldigde” via dit tuchtreglement een straf opgelegd krijgen. 
Indien dat gebeurt, wordt diegene bij NOC*NSF geregistreerd (via de tuchtcommissie) voor zolang de straf duurt en 
kan hij/zij bij geen enkele sportverenging (ook buiten zwemmen) meer aan de slag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Inhoudsopgave 
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Verklaring Omtrent Gedrag 
 
De regeling omtrent de gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers in de sport wordt vanaf 1 januari 
2015 structureel, zodat vrijwilligers in de sport de VOG gratis kunnen blijven aanvragen. 
 
Invoering VOG bij NDD. 
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de aanvraag en overlegging van een VOG verplicht gesteld voor de volgende 
NDD-leden: 

• Bestuursleden 

• Commissieleden 

• Werkgroepleden 

• Trainers (niveau 2, niveau 3 en niveau 4) 

• Coaches 
Daarnaast dienen trainers, coaches en trainingsmedewerkers kennis te nemen van  de Gedragscode en de 
Omgangsvormen, zoals vermeld staan op de website van NDD  www.nieuwedoetinchemsedolfijn.nl  bij Hoofdstuk 
BESTUURSINFORMATIE pagina ZWEMPSPORTIEF bij NDD. 
Voor aanvang van ieder seizoen dienen zij een Vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen waarbij zij aangeven kennis 
te hebben genomen van deze informatie en dat zij een VOG verstrekt hebben aan de vereniging. 
Het is vanaf 1 januari 2015 alleen mogelijk om digitaal, via de website, een gratis VOG aan te vragen.   
 
In het kort de stappen:  

• De vereniging heeft een account aangemaakt op www.gratisvog.nl    

• De vereniging heeft antwoord gegeven op meerkeuzevragen, waarbij ze heeft laten zien dat ze breder 
preventief beleid  voert  op het gebied van het voorkomen en aanpakken van seksuele intimidatie.  
Klik hier voor de voorwaarden van het preventief beleid. 

• De ingevulde gegevens zijn getoetst door NOC*NSF en het ministerie van Veiligheid en Justitie.  
Na een positieve uitkomst heeft de vereniging de gegevens gekregen.  

• De vereniging zet de aanvraag voor de vrijwilliger klaar (naam, geboortedatum en e-mailadres vrijwilliger).  
Zie hiervoor de link op www.gratisvog.nl  

• De vrijwilliger ontvangt vervolgens een mail met daarin in een link om de VOG aanvraag definitief te maken 
met gebruik van zijn eigen DigiD. 

• Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger middels briefpost binnen maximaal vier weken de VOG en geeft 
certificaatnummer en datum verstrekking certificaat door aan vereniging.  

 
Bij goedkeuring: 
De vereniging heeft bericht ontvangen dat zij is toegelaten tot de regeling en kan dus voortaan gratis VOG’s voor de 
vrijwilligers klaarzetten. Hiervoor beschikt de vereniging over eHerkenning en de vrijwilliger moet een DigiD hebben. 
De aanvraag moet minimaal betreffen één van de screeningsprofielen 84 en 85 (Belast zijn met zorg voor minderjarigen 
en mensen met een verstandelijke beperking).  
Er bestaat de mogelijkheid om ook extra profielen aan te vinken, bijvoorbeeld voor een vrijwilliger met een financiële 
taak. 
 
 
 
Via www.nocnsf.nl/vog blijft de vereniging op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe regeling VOG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Inhoudsopgave 
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Toelating regeling gratis VOG 
 

 

 

Van: NOC*NSF [vog@nocnsf.nl] 

Verzonden: maandag 12 januari 2015 7:01 

Aan: e-mailadres voorzitter NDD 

Onderwerp: Bevestiging toelating regeling gratis VOG 

  

Geachte voorzitter NDD, 
 
Uw organisatie is voorlopig toegelaten tot de regeling Gratis VOG. Het officiële besluit van de minister van Ven J wordt 
spoedig naar het door u gemachtigde contactpunt gestuurd.  
Als uit controle van het ministerie blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, kan worden besloten dat uw 
organisatie alsnog wordt uitgesloten van de Regeling Gratis VOG.  
In dat geval ontvangt u daarover schriftelijk bericht van het Ministerie. 
 
Binnen een aantal dagen kunnen uw vrijwilligers gratis VOG's aanvragen.  
Om voor uw vrijwilligers VOG's klaar te kunnen zetten, dient uw organisatie eHerkenning te hebben en uw vrijwilligers 
dienen gebruik te maken van DigiD.  
Over deze onderwerpen vindt u meer informatie op www.gratisvog.nl/procedure. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team Regeling Gratis VOG van NOC*NSF 
vog@nocnsf.nl 
www.nocnsf.nl/vog 
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 Aanvraagbericht  VOG 

 

Omnizwemvereniging 

Nieuwe Doetinchemse Dolfijn          

 

 
Naam   
Adres 
Postcode + Plaats 

Datum:  Doorkiesnummer  
Contactpersoon:   E-mail:   
    

Onderwerp: Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag 
 

Beste  NDD-vrijwilliger, 
 
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel 
en om die reden staat beleid rond Seksuele Intimidatie bij NDD hoog op de agenda.  
Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt.  
Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze 
ogen. 
 
Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de 
verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen.  
Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.  
 
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels, één van de maatregelen 
waarmee NDD een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. 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 sport kan uitoefenen. 
 
Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle 
bestuursleden, commissieleden en trainers en coaches  te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als NDD 
uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.  
 
Om de aanvraag van de VOG te versimpelen heeft NDD de aanvraag deels ingevuld. Over enkele dagen wordt er een 
mail toegezonden van Dienst Justitie, in deze mail staat een link vermeld. Als deze link gevolgd wordt kan de VOG zelf 
verder worden aangevuld en digitaal worden toegezonden met gebruikmaking van uw eigen DigiD. 
 
 
We hopen op je medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
voorzitter NDD 
 
 
 
 
 
 

< Inhoudsopgave 
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C 
 
 
 

A. e sfeer en cultuur op de vereniging Ja Nee Actiepunt ter verbetering 
 

A. Software: sfeer en cultuur bij de vereniging Ja Nee Verbeteren 

Je wordt er niet op aangekeken als je kritiek geeft op een situatie binnen de 
vereniging 

ja   

Het bestuur luistert altijd naar kritiek vanuit de leden ja   

Waar mogelijk wordt er iets gedaan met kritiek die terecht blijkt ja   

Er worden geen vervelende grappen gemaakt over vrouwen, homo’s, lesbiennes, 
mensen uit andere culturen 

ja   

Grappen, zoals hierboven bedoeld, worden door leden en bestuur actief 
bestreden 

ja   

Mensen die “anders” zijn worden als ieder ander bejegend. Er wordt geen druk op 
ze uitgeoefend zich aan te passen 

ja   

Mannen en vrouwen hebben gelijke posities en rollen binnen de vereniging ja   

Er is geen bepaalde groep die de sfeer bepaalt ja   

De sfeer is gericht op sportiviteit en respect ja   

De cultuur is niet hard, stoer en prestatiegericht ja   

De leden letten onderling op elkaar zodat niemand buiten wordt gesloten ja   

Er is geen plaats voor pesterijen ja   

Er is actief beleid tegen geweld en agressie tussen leden onderling en tegen of van 
derden 

ja   

 

B.  Hardware: fysieke omgeving, veiligheid en beveiliging gebouw Ja Nee Verbeteren 

Rondom het gebouw is goede verlichting ja   

De parkeerplaats en fietsenstalling zijn goed verlicht ja   

De toegang tot het gebouw is goed verlicht ja   

Gangen, kleedruimtes en douches zijn goed verlicht ja   

Er zijn gescheiden kleed- en doucheruimtes voor mannen en vrouwen ja    

Tijdens de activiteiten zijn deze ruimtes afsluitbaar tegen inloop van derden  nee  

Van bezoekers, niet-sporters, is het altijd duidelijk waarom zij zich in het gebouw 
bevinden 

ja    

Er is altijd iemand van de vereniging aanwezig totdat de laatste sporter het 
gebouw verlaat 

ja   

Bij brand of andere onraad is het duidelijk hoe men het gebouw snel en veilig kan 
verlaten 

ja   

Het aanwezige kader waakt actief over de veiligheid van de sporters en andere 
aanwezigen 

ja   

De sporters onderling weten aan welke gedragsregels zij zich hebben te houden ja   

Het kader weet aan welke gedragsregels zij zich moet houden m.b.t. sporters ja   

Opmerkingen van sporters over de veiligheid en beveiliging van het gebouw 
worden serieus genomen en zo mogelijk iets mee gedaan 

ja   
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C. Hardware: fysieke omgeving, veiligheid en beveiliging gebouw Ja Nee Verbeteren 

 Er is een actief beleid tegen Grensoverschrijdend gedrag op de vereniging ja   

 Het bestuur en kader heeft een actieve houding met betrekking tot preventie van 
Grensoverschrijdend gedrag 

ja   

 Er kan openlijk met bestuur en kader over Grensoverschrijdend gedrag gepraat 
worden 

ja   

Kritiek op de situatie rondom Grensoverschrijdend gedrag wordt door het bestuur 
en kader goed opgepakt 

ja   

 Sporters weten welk gedrag zij mogen verwachten van het kader en andere 
begeleiding als het gaat om Grensoverschrijdend gedrag 

ja   

 Sporters onderling kunnen openlijk met elkaar praten over 
Grensoverschrijdend gedrag 

ja   

 Sporters weten wat de gedragsregels zijn waaraan zij zich moeten houden inzake 
Grensoverschrijdend gedrag 

ja   

Er bestaat een klachtenprocedure als er zich een incident plaatsvindt met 
betrekking tot Grensoverschrijdend gedrag 

ja   

 Iedereen op de vereniging kent deze procedure. Ook de ouders van de leden 
kennen deze procedure 

ja   

 Er is een VCP binnen de vereniging aangesteld ja   

Er is tevredenheid over de klachtenprocedure Grensoverschrijdend gedrag ja   

De vereniging heeft haar klachtenprocedure op bondsniveau geregeld en dit werkt 
goed 

ja   

De vereniging heeft het beleid met betrekking tot Grensoverschrijdend gedrag in 
haar reglementen opgenomen 

ja   

 Het kader, coaches en andere begeleiding wordt, wanneer nodig, bijgeschoold op 
het gebied van preventiebeleid Grensoverschrijdend gedrag 

ja   

Bij aanname van nieuw kader, coaches of andere begeleiding, wordt door het 
bestuur gewezen op de gedragsregels zoals die in de georganiseerde sport van 
kracht zijn 

ja   

Maatregelen ten aanzien van personen naar aanleiding van 
Grensoverschrijdend gedrag worden door het bestuur uitgevoerd. Deze 
maatregelen liggen vast reglementen 

ja   

Coaches en begeleiders met een grote machtspositie worden regelmatig 
geëvalueerd met betrekking tot hun omgangswijze met sporters. De gedragsregels 
en andere afspraken met betrekking tot Grensoverschrijdend gedrag zijn hierbij 
maatgevend 

ja   

Ouders van met name jeugdleden worden betrokken bij de activiteiten van hun 
kinderen 

ja   

Er zijn afspraken gemaakt over de sporttechnische en sociale begeleiding van 
jeugdteams 

 ja    

Er zijn apart afspraken gemaakt over de begeleiding van jeugdteams of sporters bij 
reizen, kampen en overnachtingen 

ja      

Deze afspraken zijn aan de ouders bekend en worden als goed beoordeeld ja     

De ouders zijn in de gelegenheid het nakomen van de afspraken te controleren ja   

Coaches en andere begeleiding hebben naast sporttechnische contacten geen 
privécontacten met jeugdsporters 

ja   

Kader dat is opgenomen in het registratiesysteem (‘zwarte lijst’ waarop plegers 
worden geregistreerd die tuchtrechtelijk veroordeeld zijn voor ongewenst gedrag) 
wordt niet aangenomen 

ja   

SCORELIJST  
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 Meldprotocol seksueel misbruik 
 

Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel 
misbruik/ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. 
Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke 
slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de 
vastgelegde manier. 
Het protocol heeft betrekking op het contact tussen begeleiders (al diegenen die met kinderen/jongeren tot 18 jaar 
werken/in aanraking komen) en pupillen en op grensoverschrijdende contacten tussen pupillen onderling. 
 
Naast dit meldprotocol is er een klachten- of tuchtprocedure die in werking kan worden gezet na een melding. Ook kan 
melden leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van een strafbaar feit. Verder kan melding 
leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de beschuldigde. 
Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke melding om te gaan. 
Indien nodig zal het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externe deskundigen. 
 
 
 
1. Wat is seksueel misbruik? 
Wat zegt de wet? 
De Nederlandse wetgeving geldt voor iedereen, dus ook voor gebeurtenissen die zich binnen dan wel buiten NDD 
afspelen. In het Wetboek van Strafrecht, boek II, titel XIV ‘misdrijven tegen de zeden’ stellen diverse wetsartikelen 
bepaalde seksuele gedragingen strafbaar. Deze zijn ook binnen NDD allen van kracht.  
Eén wetsartikel 249 willen we hier met name noemen: 
“Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of 
waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vierde categorie”. 
Een jeugdlid is aan de zorg en waakzaamheid van onze vereniging toevertrouwd.  
Dit artikel is dus onverminderd van kracht op al diegenen die jeugdleden begeleiden. 
 
Definitie. 
Er bestaan vele uitingsvormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Sommige gedragingen zijn door 
het duidelijke (strafbare) seksuele karakter niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar bij sommige gedragingen kunnen 
vloeiende overgangen bestaan tussen wat je wel en wat je niet als seksueel/ongewenst kunt typeren. Als criterium kan 
worden gehanteerd: of het welzijn van het kind en zijn lichamelijke en psychische integriteit in het geding zijn. 
Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn de ‘gevoelens van het jeugdlid’ en niet de ‘gedachten of bedoelingen van 
de volwassene’ bepalend.  
En hetgeen is verwoord in de zedenparagraaf van het Wetboek van Strafrecht. 
Wij richten ons op de preventie van seksueel misbruik binnen onze organisatie. Een breder begrip is seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen ook gedragingen die leiden tot seksueel misbruik, of het scheppen van 
een klimaat waarin misbruik gedijt. We hebben een gedragscode ontwikkeld die elk seksueel grensoverschrijdend 
gedrag buiten de orde verklaart. In het tuchtrecht, de gedragscode en andere semi-juridische documenten gebruiken 
we deze term. De definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag luidt: 
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, opzettelijk of 
onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; 
en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, 
trainer-pupil, leiding–jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als die 
strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht. 
 
Om welke gedragingen gaat het? 
In de gedragscode staat duidelijk verwoord welke gedragingen niet zijn toegestaan.  
Enkele voorbeelden: 

• alle seksuele contacten met kinderen tot 18 jaar; 
• een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen (ook via afbeeldingen, post, telefoon, sms, e-mail, internet); 

• intieme relaties tussen jeugdleden en begeleiders; 
• ongewenste aanrakingen. 
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2. Signaleringstaak medewerkers. 
Alle medewerkers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en grensoverschrijdend 
gedrag. 
We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde ‘kleinere’ 
grensoverschrijdingen. 
Deze komen het meest voor en zijn vaak een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen 
krijgen. 
Wanneer je mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat je de betreffende persoon, 
of personen, daarop aanspreekt en corrigerend optreedt. 
 
3. Meldplicht bij (vermoedens/signalen) van seksueel misbruik. 
Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden bij het bestuur  
Wanneer medewerkers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een consultatieplicht bij de 
vertrouwenscontactpersoon Annelies Tijdink die zij om advies kunnen vragen. 
Indien medewerkers (vermoedens van) seksueel misbruik direct uiten bij hun leidinggevende, gaat deze niet zelf tot 
handelen over, maar schakelt de het bestuur in. 
De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot geheimhouding 
bij het slachtoffer. 
Het is niet aan medewerkers om aan waarheidsvinding te doen, dit kan een eventueel juridisch traject verstoren. 
Let wel: een melding is geen beschuldiging!  
Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is.  
Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de beschuldigde. 
Het bestuur laat zich desgewenst adviseren door (externe) deskundigen over verdere handelwijzen: 
• gesprek met beschuldigde; 
• informatief gesprek met de politie; 

• instellen calamiteitenteam; 
• in gang zetten meldprocedure; 
• aangifte bij politie; 
• voorlopige maatregelen t.a.v. de vermoedelijke pleger/beschuldigde; 
• veiligstellen en opvang van het slachtoffer; 
• informatie aan betrokkenen; 
• nazorg. 
 
4. Voorlopige zwijgplicht na een melding. 
Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en medewerkers binnen de 
organisatie ten opzichte van derden.  
Natuurlijk kunnen deze betrokkenen zich wel uiten bij de vertrouwenscontactpersoon. 
Een voorlopige zwijgplicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een 
zorgvuldige behandeling noodzakelijk is.  
Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als ‘schuldig’ wordt bestempeld.  
De zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt belemmerd. 
 
 
5. Hoe te handelen bij vermoedens of feiten rond seksueel misbruik. 
Er zijn vele signalen die op seksueel misbruik kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is misschien wel: ik heb het 
gevoel dat er iets niet klopt. 
Ga bij jezelf het volgende na en probeer alleen feiten te benoemen: 
• Wanneer begon de ongerustheid? Waardoor? Wat is er precies gebeurd? 
• Om welke signalen gaat het? Wanneer doen ze zich voor? 
• Zijn er geleidelijke of plotselinge gedragsveranderingen? Hoe lang is dit al aan de hand? 
Het kan ook zijn dat een jeugdlid je spontaan vertelt over het misbruik, een ouder zijn zorgen naar je uitspreekt, of dat 
je het zelf ter plekke constateert. 
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DOEN 
Zorg voor de veiligheid van het kind/de jongere. 
Als je iemand op heterdaad betrapt: 
• Laat het slachtoffer niet alleen; 
• Meld het onmiddellijk aan de leidinggevende of degene die bereikbaarheidsdienst heeft voor calamiteiten; 
• Als de situatie bedreigend is: bel 112 zodat de politie kan ingrijpen; 
• Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd in verband met eventueel sporenonderzoek.  
• Bel de zedenpolitie(112), meld waarover het gaat en vraag om instructies. 
•  Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het kind op zijn/haar gemak. 
•  Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die je hebt gesteld. 
•  Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan het bestuur te melden, maar dat er geen stappen buiten medeweten 

van het slachtoffer om worden genomen. 
•  Meld het vermoeden direct bij het bestuur. Bij twijfel consulteer de vertrouwenscontactpersoon. 
•  Verwijs de persoon desgewenst naar de vertrouwenscontactpersoon. 
•  Licht zo snel mogelijk de leidinggevende in over de situatie. 
•  Blijf beschikbaar voor het kind/de jongere en blijf de normale begeleiding bieden. 
 
LATEN 
•  Handel nooit op eigen houtje! 
•  Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer en/of het spreken met 

contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel juridisch traject verstoren. Het is niet aan de 
medewerker om aan waarheidsvinding te doen! 

•  Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoedelijke pleger, ook niet als het een collega is.  
• De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een objectief en een officieel onderzoek. 
•  Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht! 
•  Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt. 
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Herkenning kindermishandeling 
 

 

Welkom bij 
 
 

Iedereen is natuurlijk wel eens boos, maar er ontstaat echt een probleem wanneer de woede met geweld 
afgereageerd wordt op partner, kind, een vriend(in), ouders of huisdier. Als ruzie of gevoelens van onmacht overgaan 
in lichamelijk of psychisch geweld of mishandeling, dan gaat dit te ver.  
Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. 
Vormen van mishandeling 
Mishandeling is moeilijk te zien. Lichamelijk geweld is vaak nog wel te herkennen, vooral als het vaak voorkomt. Maar 
er zijn ook andere vormen van mishandeling. Bijvoorbeeld psychische mishandeling, door uitschelden, vernederen of 
bedreigen. Maar ook financiële uitbuiting (diefstal, veranderen van testament) en verwaarlozing komen voor. Er zijn 
verschillende signalen die u kunnen opvallen, bijvoorbeeld gedragsveranderingen of een onverzorgd uiterlijk. Dit zijn 
maar een paar voorbeelden, elk geval is anders. 
Veilig Thuis 
Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf, als u niets doet verandert er zeker niets. Is er sprake van (of vermoedens van) een 
vorm van huiselijk geweld? Dan kunt u met uw verhaal altijd terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis biedt een helpende 
hand en doorbreekt situaties waar sprake is van huiselijk geweld.  
U kunt 24 uur per dag (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis, via het landelijke nummer (0800) 20 00. U wordt 
automatisch doorverbonden met Veilig Thuis regio Noord en Oost Gelderland.  
Meer informatie, hoe u signalen kunt herkennen en hoe u actie kunt ondernemen vindt u op 
www.vooreenveiligthuis.nl. 
Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om 
uzelf gaat of om iemand anders. Of u het zeker weet of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel.  
Deze website is de eerste stap naar hulp en advies. http://www.vooreenveiligthuis.nl/ 
 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en 
advies. 
Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. 
Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.  
Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.  
Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.  
 
Wilt u advies en hulp voor de ander en/of voor uzelf?  
U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten.  
U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert.  
Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener 
samen met u welke professionele hulp er nodig is.  
Als u wilt, kunt u anoniem blijven.  
 
Maak een keuze: Welke situatie past het beste? 
Het gaat bij mij thuis niet goed  
Ik maak me zorgen om iemand  
 
Veilig Thuis  
Wilt u advies of hulp? 
Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)  
Veilig Thuis Midden Gelderland 
Eusebiusbuitensingel 20 
6828 HV Arnhem 
Telefoon: 026-4424222  

 

 

 
< Inhoudsopgave 
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Hoofdstuk 3: Sportief gedrag 
 
Je kunt op verschillende manieren sportief gedragen. 
 
Als speler door sportief te zijn tegen over je medesporters en je tegenstander door bijvoorbeeld het spel eerlijk te 
spelen en respect voor de prestatie van een ander 
 
Als coach door je sporters op een sportieve en positieve manier te coachen en aan te moedigen. 
 
Als bestuurder door binnen de vereniging een goede en sportieve sfeer te creëren, een voorbeeld van sportiviteit te 
zijn voor alle leden van de vereniging. 
 
Bij wedstrijden speelt de scheidsrechter/official een sleutelrol in het bevorderen en handhaven van sportief gedrag.  
Het is daarom belangrijk dat er voldoende competente scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en juryleden zijn, dat 
ze goed zijn opgeleid en dat ze voldoende ondersteuning krijgen.  
 
Voor de verschillende groepen zijn er diverse producten en diensten die kunnen bijdragen aan creëren van een sportief 
klimaat. 

 
Besturen met een Visie: ga als bestuurder met je vereniging aan de slag op een stip op de horizon te bepalen. Wat zijn 
je doelen als vereniging? Wat wil je bereiken? 
  
Sportief Besturen: wat is sportiviteit en respect en hoe kan je dat onderdeel laten worden van je verenigingsbeleid. 
Met dit traject krijgen bestuurders handvatten aangereikt om het veilig sportklimaat vorm te geven binnen de 
vereniging en specifiek te leren welke rol zij binnen dit klimaat vervullen. 
  
Sportief Besturen- het spel: ga samen met je medebestuurders online aan de slag met sportiviteit vraagstukken en 
respect dilemma’s. 
  
Sportief Coachen: met de trainers/coaches en begeleiders aan de slag om met de principes van het positief coachen 
langs de badrand te staan. 
  
Coach de Coach: het borgen van de principes van positief coachen voor de lange termijn binnen de vereniging. Met dit 
traject worden trainers binnen de vereniging opgeleid om het sportief coachen actueel en levendig te houden. 
  
Vereniging box: handige toolkit voor verenigingen met daarin praktische handvatten voor het creëren van een veilig 
zwemsportklimaat.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Inhoudsopgave 



----Sportief bij NDD---- 

12 november 2015 Pagina 20 
 

 Besturen met een Visie 
 
'Besturen met een Visie - de basis' biedt bestuurders inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken en 
problemen structureel op te lossen. Door theorie over organisaties en management te koppelen aan de eigen praktijk 
krijgen bestuurders handvatten. De inbreng van de begeleider en uitwisseling van ervaringen tussen bestuurders geven 
richting aan oplossingen. 
 

 

Sportief Besturen 
 

Onderdeel van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is het ondersteunen van verenigingsbestuurders om 
met elkaar een sportieve en veilige omgeving te realiseren binnen de vereniging. Hiervoor is de succesvolle module 
‘Sportief besturen’ ontwikkeld. Bij deze module komen verenigingsbestuurders bij elkaar en delen zij onderling eigen 
praktijkervaringen en kennis over hoe zij met sportiviteit- en respectvraagstukken omgaan. Sportbestuurders worden 
daarbij begeleid door professionele trainers. 
De module ‘Sportief besturen’ bestaat uit een kernmodule en verschillende vervolgmodules. Centraal in de 
kernmodule staan de volgende 3 vragen: 
1.    Wat is Sportiviteit & Respect? 
2.    Hoe stuur ik hier mijn vereniging op aan? 
3.    Wat is mijn rol als bestuurder? 
Sportbestuurders kunnen na de kernmodule nog andere modules volgen, die het onderwerp verder uitdiepen. In deze 
vervolgmodules worden bijvoorbeeld de communicatierol of de weerbaarheid rol van sportbestuurders behandeld. 
 

 
 

Sportief Besturen - het Spel 
 
Op initiatief van het actieplan Naar een veiliger sportklimaat is een online spel voor sportbestuurders gelanceerd, 
‘Sportief Besturen’. In dit online spel kunnen bestuurders samen aan de slag met het oplossen van 
herkenbare verenigingsdilemma’s, zoals ‘hoe kunnen we als bestuur beter uitdragen waar wij voor staan’, ‘hoe gaan 
we om met wangedrag’ of ‘hoe spreken we ouders aan’? Het spel geeft nieuwe inzichten om nog beter te besturen en 
is in nauwe samenwerking met 24 sportbonden ontwikkeld. Het online spel is te vinden op www.sportiefbesturen.nl en 
is gratis te gebruiken voor alle sportverenigingen in Nederland. 
Bekijk hier de handleiding voor het Sportief Besturen spel 
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 Sportief Coachen & Coach-de-Coach 

 
Sportief Coachen 
Dit traject is zowel gericht op de ontwikkeling van de gewenste rolopvatting als ook op de ontwikkeling van sociaal 
pedagogische vaardigheden en gebruik van sport [sportief coachen] technische vaardigheden. Hieraan nemen alle 
trainers, coaches en leden van de technische (jeugd)commissie deel. Het traject wordt bij de vereniging zelf doorlopen 
en duurt, afhankelijk van de specifieke situatie, 3 à 5 bijeenkomsten.  
De principes van Positief Coachen vormen een leidraad bij de opzet en uitwerking van dit traject. 
Bij het traject ligt het accent op bewustwording van de eigen rol en inzicht krijgen in het effect van het eigen handelen.  
Het verenigingstraject is  [Coach] opgebouwd uit de onderdelen: 
1.    Structuur bieden: hoe doe ik dit als trainer, coach, begeleider? 
2.    Begeleiden van spelers: wat is het effect van mijn handelen, manier van coachen en hoe zorg ik voor effectieve 

begeleiding? 
3.   Omgaan met de tegenpartij, ouders, toeschouwers en arbitrage: hoe geef ik zelf het goede voorbeeld en spreek ik 

zo nodig betrokkenen aan op ongewenst gedrag? 
 
Bekijk hier de folder van Sportief Coachen 
 

Coach de Coach 
Wilt u binnen uw vereniging graag werken aan een veilig en plezierig sportklimaat? 
Dan is ons Coach de coachprogramma iets voor u. Dit programma leert uw vereniging het beste te halen uit trainers en 
coaches, zodat uw (jeugd)sporters zich met meer plezier ontwikkelen. De rol van het bestuur is daarbij van groot 
belang. 
Het doel van Coach de coach 
• Mensen met een hart voor de vereniging opleiden tot trainerscoaches. Zo’n coach begeleidt trainers in de praktijk.  
• Zorgen dat deze trainersbegeleiding een vast onderdeel wordt van het verenigingsbeleid. 
 
Bekijk hier de folder van Coach de Coach. 

 

 

Verenigingsbox 
De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen. De inhoud van deze box geeft bestuurders, trainers en 
coaches handvatten om te werken aan een sterk en veilig zwemsportklimaat.   
 
Doel Verenigingsbox 
Verenigingen stimuleren een positief sportklimaat te creëren voor alle betrokkenen, waar iedereen in zijn of haar eigen 
rol plezier beleeft binnen de vereniging en de sport; 
Een gezamenlijke aanpak binnen de vereniging stimuleren: op één lijn komen; 
Bewustwording en actieve betrokkenheid stimuleren: iedereen doet mee in zijn/haar eigen rol (scheidsrechter, 
trainer/coach, spelers, ouders). 
 
Inhoud Verenigingsbox 
De Verenigingsbox is samengesteld uit verschillende ‘tools’ die zowel van theoretische als praktische aard zijn: 

• Seizoensplanning 

• Beleidskaarten  

• Coachboekje 

• USB card met documenten, presentaties, filmpjes en de digitale seizoensplanning 
 
Bekijk voor een beschrijving van de inhoud en een toelichting op hoe een vereniging de box kan gebruiken, de 
handleiding van de Verenigingsbox. 
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 Hoofdstuk 4: Spelregels en omgangregels 
 
Spelregels zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat het spel op een eerlijke en juiste manier verloopt. Vaak is er een 
scheidsrechter of official aanwezig bij wedstrijden die in de gaten houdt om alles volgens de spelregels verloopt. Maar 
ken jij zelf de spelregels goed? Als je goed op de hoogte bent van de spelregels zal je merken dat het spel ook leuker is. 
Niet alleen sporters dienen de regels te kennen maar dat is ook belangrijk voor ouders en toeschouwers. Als zij op de 
tribune zitten op aan te moedigen is het handig als ook zij weten wat de spelregels zijn. Op die manier is meer begrip 
voor bijvoorbeeld de beslissingen van de scheidsrechter of official. 
 
Naast spelregels zijn er ook gedragsregels of omgangregels. In deze regels staan de afspraken die er binnen een 
vereniging zijn, hoe eenieder met elkaar om dient te gaan en wat de normen en waarden zijn binnen de vereniging. 
Voor volwassenen zullen gedragsregels wel te begrijpen zijn, echter is het ook goed als jeugdige leden weten wat wel 
en  niet gewenst is.  
Speciaal voor deze groep hebben we Binky ontwikkeld.  
Het ondeugende kereltje dat alle avonturen beleefd waarbij er telkens sprake is van bepaald Binky gedrag.  

 
 

Convenant 
 

Sport is een ongeëvenaarde manier om enthousiasme en cohesie tussen mensen te creëren. De kern van sport is: 
willen winnen, het beste uit jezelf willen halen. Goed kunnen winnen en verliezen is daarbij de kunst. Beide zijn 
ervaringen, waarmee je moet leren omgaan. De emotie die bij sport hoort, kan voor prachtige momenten zorgen, maar 
ook voor grote teleurstellingen. Soms krijgt na een verlies de emotie de overhand en gaan spelers, trainers of 
toeschouwers zich te buiten aan onwenselijk gedrag. 
 
Sportbestuurders spelen een belangrijke rol om op en rond de velden mensen, jong en oud, man en vrouw op alle 
niveaus hun sport te laten beoefenen en begeleiden in een sportief en respectvol klimaat. 
Een eerste stap voor bestuurders van zwemverenigingen om hier mee aan de slag te gaan, is dat er meer bewustzijn 
wordt gecreëerd voor ZwemSportief! in en rondom het zwembad.  
 
Om dit te realiseren heeft het Algemeen bestuur van NDD een  convenant ondertekend. 
Door ondertekening van dit convenant erkent de vereniging de urgentie van het onderwerp en committeert zichzelf 
aan het creëren van een veilig sportklimaat.  
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 Convenant  SPORTIEF bij NDD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
 

 
< Inhoudsopgave 

SAMEN NAAR EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT 
 

 

DE ZWEMSPORT ALS INSPIRATIEBRON 

Sportief bij NDD 
De zwemsport levert prachtige momenten op en 
is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die 
bij de zwemsport horen, kunnen ook omslaan in 
onsportief of ongewenst gedrag.  
Iedereen kent de voorbeelden wel: de speler die 
te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd 
wordt en de bestuurder die niet durft in te 
grijpen.  
Ook NDD vindt dat iedereen een leven lang moet 
kunnen genieten van de zwemsport. Daarom 
gaan we samen ervoor zorgen dat ieder individu 
zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf 
kan zijn.  
Het programma Sportief bij NDD is opgezet om 
gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst 
gedrag in en rondom sport aan te pakken.  
Wij, als vereniging,  gaan daar gezamenlijk wat 
aan doen: wij spelen een belangrijke rol om, op 
en rond het zwembad, mensen, jong en oud, 
man en vrouw op alle niveaus de zwemsport te 
laten beoefenen en te begeleiden in een sportief 
en veilig sportklimaat.  
Wij gaan ervoor zorgen dat in een veilig 
sportklimaat voor iedereen het respect en de 
sportiviteit in de zwemsport blijft bestaan. 
 
Veilig Sportklimaat 
Een veilig sportklimaat is voor ons: 
• samen tot de beste prestaties komen 
• je eigen verantwoordelijkheid ‘durven’ nemen 
• de sport spelen volgens spel- en gedragsregels 
• je inleven in anderen 
• een veilige omgeving bieden 
• waardering tonen aan alle betrokkenen 
• het beste uit jezelf halen op een fatsoenlijke 

manier 
• duidelijke grenzen stellen 
• jezelf kunnen zijn 

 

Convenant 
Wij, sportbestuurders hebben een sleutelrol en 
(h)erkennen de volgende rollen waarmee we de voor-
waarden gaan creëren voor een veilig zwemsport - 
klimaat in onze vereniging: 
• persoonlijk het goede voorbeeld geven 
• integreren van sportiviteit in beleid en de uitvoering 

van het beleid 
• weerbaar en consequent zijn als er problemen of 

vragen zijn 
• belang van een veilig zwemsportklimaat uitdragen 
 
Wij verklaren hiermee bijzondere waarde te hechten 
aan handhaving en bevordering van de sportiviteit 
gedachte in en rond het zwembad.  
 
Middels dit convenant geven wij aan, als bestuur van 
onze zwemvereniging, dat we ons ook committeren 
aan het KNZB programma:  
ZwemSportief! Samen naar een veiliger sportklimaat  
en gedragsregels en projecten die dit programma 
ondersteunen. 

 

Omnizwemvereniging 
Nieuwe Doetinchemse Dolfijn 
 
01 januari 2015 
 
Algemeen bestuur: 
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 Omgangsregels 
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RESPECT, FATSOEN, SPORTIVITEIT EN BEHULPZAAM 
 

Omgangsregels bij NDD 
• Iedereen is anders, maar iedereen telt mee. Ook als iemand zich anders gedraagt of er anders uitziet, 

behandel ik hem met respect. 

• Ik  houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Als iemand iets niet wil, dan mag dat. Ik doe het 
dan niet tóch. 

• Ik  val de ander niet lastig.  

• Ik  berokken de ander geen schade, bijvoorbeeld door spullen kapot of kwijt te maken. 

• In  onze club ben ik misschien belangrijk, maar daardoor heb ik niet meer rechten dan anderen.  

• Ik dwing iemand anders niet mijn zin te doen alleen omdat ik dat kan. 

• Ik  scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 

• Ik  negeer de ander niet. Als iemand me iets wil vragen of met me wil praten, dan kan dat. Ik draai me dan 
niet om en loop niet zomaar weg. 

• 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 een ander niet tegen zijn of haar wil aan. 

• Ik  geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. Verliefd zijn en zelfs seksuele gevoelens en 
handelingen horen erbij, maar alleen als de ander daar ook behoefte aan heeft. 

• Ik  stel geen opdringerige vragen en maak geen nare of pijnlijke opmerkingen over iemands persoonlijk 
leven of uiterlijk.   

• Als iemand mij hindert of lastigvalt, 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 
op aan. Zo nodig meld ik dat laatste bij het bestuur. 

 

• Laat merken als je iets niet prettig vindt.  
Gaat iemand te ver? Zeg er iets van. ‘STOP, dit vind ik niet prettig!’ bijvoorbeeld. Wanneer dit niet helpt, 
zoek dan hulp bij je begeleider. Ben je niet tevreden over hoe je begeleider je helpt? Spreek je begeleider 
erop aan en roep anders de hulp van een ander in. 

 

• Zie je dat iemand anders wordt lastiggevallen? 
Ga helpen of zoek anderen die in kunnen grijpen. 

 

• Zoek hulp als je er niet uitkomt.  
Word jij lastiggevallen? Kom je er samen niet uit? Durf je degene van wie je last hebt niet aan te spreken? 
Of vind je het te bedreigend? Zoek hulp.  
Meld het bij het bestuur of bij de vertrouwenscontactpersoon. (kijk hiervoor op de website van NDD).  

 

• Dit is verboden (een strafbaar feit). 

• Seksuele toenaderingen/handelingen tussen begeleider en deelnemer. 

• Seksuele toenadering door iemand boven de 16 jaar naar iemand jonger dan 16. 

• Afbeeldingen maken van seksueel gedrag van iemand onder de 18 jaar.  

 

 

 

 

OMGANGSREGELS ZIJN ER 
OM NA TE LEVEN 
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 Hoe brengen we de omgangregels onder de aandacht? 
 

Het maken van omgangregels is de eerste stap.  
Daarna is het belangrijk de regels onder de aandacht van de leden te krijgen én te houden.  
 
Hoe doen we dat? 
• Vermelding op website, in nieuwsbrieven en in beleidsplannen. 
• Ophangen in de kantine, kleedkamers of op andere plekken op het zwembad. 
• We zetten ze in een welkomstbrief aan bezoekers. 
• We brengen ze jaarlijks onder de aandacht bij de verschillende doelgroepen en sporters. 
 
De plezierige en sportieve sfeer binnen de vereniging blijft goed als we afspraken en regels regelmatig bespreken  en 
samen onder de aandacht houden. 
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 Binky! 

 
Iedereen die lid is van een vereniging kent misschien wel een Binky in zijn directe omgeving.  
Iemand uit je team die altijd meer durft dan de rest, zichzelf heel wat vindt, brutaal is of rotzooi maakt. 
Hij vertoont onsportief gedrag, maakt rotzooi en verpest het plezier voor de rest.  
Maar hoe spreek je hem of haar daar op aan? Misschien ben je zelf ook wel eens een  

 
 
 
 

Binky!?  
 
Samen werken aan een veiliger zwemsportklimaat 
Het programma ‘Sportief bij NDD” zet zich de komende jaren in om gewenst gedrag in en rond de sport te stimuleren 
en ongewenst gedrag te voorkomen en aan te pakken.  
Op deze manier zorgen we er samen voor dat we de zwemsport leuk en sportief houden. 
Natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat jeugd betrokken wordt bij het creëren van een veilig sportklimaat en leert 
wat sportiviteit en respect inhoudt. 
 
Met de Binky! campagne maken we ongewenst gedrag op en rond het zwembad op een luchtige en laagdrempelige 
manier zichtbaar en bespreekbaar. 
NDD zet Binky! in om het thema sportiviteit en respect bespreekbaar te maken bij jeugdleden.  
 
En het biedt ook de mogelijkheid om de jeugdleden  op hun gedrag aan te spreken, door bijvoorbeeld te zeggen ‘wees 
geen Binky’ of ‘wie heeft hier Binky uitgehangen?’, ‘Stelletje Binkies.’ 
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 Binky! avonturen 

 
Binky in de kleedkamer 
Sportief bij NDD betekent ook met respect omgaan met materialen en de accommodatie. Vaak zien we dat na 
trainingen, wedstrijden en kampioenschappen de zwemzaal en de kleedkamers vol liggen met kleding, afval en 
etensresten.  
Wees geen Binky en gooi je eigen troep in de prullenbak. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Binky en de scheidsrechter 
Officials staan altijd in hun vrije tijd langs de badrand om ervoor te zorgen dat jij kunt zwemmen, waterpoloën, 
synchroonzwemmen of schoonspringen. Daarom verdienen zij respect. En als zij wel eens een fout maken, het blijven 
ook gewoon mensen, is dat geen reden om boos te worden. Zelf maak je waarschijnlijk ook wel eens fouten.  
Wees geen Binky, accepteer de beslissing van de official, scheidsrechter of jury. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Binky en de trainer 
De trainer begeleidt jou en de rest van je trainingsgroep. Vaak gaat hij ook mee met wedstrijden, hij geeft aanwijzingen 
en zorgt er op die manier voor dat je zoveel mogelijk leert om een goede zwemmer te worden. Soms zijn de 
opdrachten van de trainer niet zo leuk, of maakt hij keuzes waar je het niet mee eens bent. 
Wees geen Binky, luister naar de aanwijzingen van de trainer 

  
 
 
 
 
 
 
 
Binky en de teamgenoot 
Als jij het goede voorbeeld geeft, zullen anderen dat ook doen. Speel samen, moedig elkaar aan en heb respect voor de 
tegenstander. 
Wees geen Binky en wees een voorbeeld voor anderen. 
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Binky en de scheidsrechter 

 

 
Binky in de kleedkamer  

 

 
Binky en de trainer 

 

 
Binky en zijn teamgenoot  
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 Binky op het erepodium 
Je kunt niet altijd de beste zijn, soms verlies je wel eens een wedstrijd. Wees dan niet boos op je team, de trainer of 
scheidsrechter. Het gaat er vooral om dat je plezier hebt gehad in de wedstrijd. 
Wees geen Binky, en wees positief, van verlies kun je leren.  

  
 
 
 
 
 
 
 
Binky op de training 
Op een goede waterpolospeler of zwemmer te worden is het belangrijk dat je niet alleen tijdens wedstrijden maar ook 
tijdens trainingen je best doet. Door goed te trainen word je steeds beter.  Dat betekent dat je alle opdrachten die de 
trainer geeft zo goed mogelijk probeert uit te voeren. Natuurlijk is het ook belangrijk dat het gezellig is tijdens de 
trainingen en wedstrijden. Prestatie en plezier gaan vaak hand in hand. 
Wees geen Binky, en doe je best tijdens trainingen en wedstrijden 

  
 
 
 
 
 
 
 
Binky en de spelregels 
Om de wedstrijden goed te laten verlopen zijn er spelregels opgesteld. De spelregels geven aan wat je wel en niet wat 
je mag doen. Als er geen spelregels zouden zijn dan zou het een grote chaos worden in het zwembad. Het is belangrijk 
dat je de spelregels kent. Je trainer of coach kan je vast vertellen welke spelregels er allemaal zijn. 

Wees geen Binky, en houdt je aan de spelregels.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Binky en de vrijwilliger 
Vrijwilligers heb je in vele soorten en maten. Bestuursleden, commissieleden, doeners en denkers. Ze zorgen voor de 
koffie of zorgen ervoor dat het bad voor de wedstrijd opgebouwd wordt.  Iedereen draagt zijn steentje bij aan de 
vereniging. Deze vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de vereniging en de zwemsport.  

 Wees geen Binky, en heb respect voor iedere vrijwilliger.  
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 Binky is onsportief 
Als  je bezig bent in het water kan het veel een voorkomen dat je per ongeluk een fout maakt of een overtreding. Dit 
gaat natuurlijk niet expres en is natuurlijk niet de bedoeling. Mocht het een keer voorkomen dat je je niet zo netjes 
gedraagt in het zwembad, zeg dan sorry. 
Wees geen Binky, en bied  je excuses aan bij onsportief gedrag.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
Binky heeft een grote mond 
 In de training en tijdens wedstrijden kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die waar je het niet mee eens bent of 
die jij niet fijn vindt. Bijvoorbeeld een teamgenoot zwemt per ongeluk tegen je aan of hij gooit bij waterpolo de bal niet 
goed naar je. Dat betekent niet dat je dan meteen moet gaan schreeuwen of schelden.  Als we iets niet leuk vinden, 
zeggen we dat op een normale manier tegen elkaar. Daarbij praten we met elkaar en niet over elkaar. 

Wees geen Binky en vloek of scheld niet.  
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