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In dit document is het protocol 
gedragsafspraken te vinden, bedoeld voor SV 
RWA. Het document heeft als doel het 
voorkomen van ongewenst gedrag en indien 
nodig een handreiking te bieden bij het volgen 
van de juiste stappen. 
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Voorwoord	
In dit protocol zijn de afspraken van de vereniging terug te vinden over hoe we 
ongewenst gedrag willen voorkomen en indien nodig om handreiking te bieden bij het 
volgen van de juiste stappen. Dit protocol is opgesteld door het bestuur. Tevens is 
informatie en advies ingewonnen bij andere verenigingen, het KNKV en de website van 
NOC*NSF. 

Inleiding	
Het is onmogelijk een opsomming te geven van wat wel en niet mag, juist omdat de 
grenzen van persoon tot persoon verschillen. Het is belangrijk dat alle leden rekening 
houden met de grenzen van anderen. En dat iedereen mag aangeven waar zijn of haar 
persoonlijke grens ligt. Onze vereniging moet immers voor iedereen veilig en plezierig 
zijn. SV RWA hecht waarde aan het respectvol en integer omgaan met elkaar. 
Met zijn allen hebben we de plicht om alles te doen wat de geestelijke, sociale en 
lichamelijke integriteit van de sport kan waarborgen en alles na te laten wat die 
integriteit schade kan berokkenen. 
 
Onderstaand protocol zal niet altijd eensluidend met de praktijk zijn. Daar waar nodig zal 
dit document ruimer geïnterpreteerd moeten worden. Omdat de vereniging niet alleen op 
sport gericht wilt zijn geldt dit document ook voor de nevenactiviteiten van SV RWA. 
 
Bestuur SV RWA 
Februari, 2015 
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Afspraken	Sportvereniging	Rood	Wit	Albrandswaard	(RWA)  
Sport heeft een belangrijke maatschappelijke waarde binnen onze samenleving Binnen 
onze vereniging streven wij dan ook naar sportiviteit en respect. De hieronder 
beschreven gedragsregels dragen hier uitdrukkelijk aan bij. Wij verwachten dan ook dat 
iedereen zich hieraan houdt. Deze regels geven niet alleen aan hoe verwacht wordt dat 
iedereen zich gedraagt op het RWA- complex, maar tevens geeft dit weer hoe wij ons 
moeten gedragen bij andere verenigingen en in de sporthallen. Voor het overtreden van 
een gedragsregel kun je geen gevangenisstraf opgelegd krijgen, maar het bestuur kan 
wel passende maatregelen nemen volgens de statuten en/of het huishoudelijk reglement. 
 
Op en rond de kunstgrasvelden en in de kantine  
1. In de kantine en binnen de omheining van de kunstgrasvelden mag er niet worden 
gerookt; 
2. Gooi geen sigaretten binnen de omheining van de kunstgrasvelden; 
3. Hang je trainingspak niet over een reclamebord; 
4. Ga niet op of tegen de omheining zitten; 
5. Breng naar buiten meegebrachte glazen, flesjes en dienbladen (ook de speciale voor 
de thee) weer mee naar binnen en geef ze af aan de bar; 
6. Gooi je afval in een afvalbak; 
7. Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen in de kleedkamer; 
8. Als je op een trainingsavond of op een wedstrijdspeeldag als laatste de kleedkamer 
verlaat, controleer dan even of alles nog heel en netjes is en doe het licht uit; 
9. Als je merkt dat het toiletpapier op is of de papieren handdoekjes op zijn of de 
handdoek doorweekt is, meld dit dan aan een barmedewerker; 
10. Wees zuinig op het meubilair (tafels en stoelen) en andere spullen die in de kantine 
staan. 
 
Vervoermiddelen  
1. Stal je fiets in de daarvoor bedoelde rekken; 
2. Rijd met de fiets of brommer niet over de jeu de boules baan, het speeltuintje of de 
tegelpaden die rond de kunstgrasvelden zijn aangelegd; 
3. Parkeer je auto in de daarvoor bestemde vakken. Let op! In de woonwijk geldt een 
parkeerverbod voor parkeren buiten de vakken. 
 
Korfbalmateriaal  
1. De ballen zijn per team uitgedeeld en voorzien van een nummer. Neem geen ballen 
mee die niet van je team zijn; 
2. Wees zuinig op de palen, de kunststofkorven en de voeten; 
3. Ruim de door jouw team gebruikte materialen netjes op. 
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Sporters 
1. Probeer als team te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je 
tegenstanders; 
2. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter op een sportieve manier; 
3. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn; 
4. Respecteer het werk van al die vrijwilligers die ervoor zorgen dat er mogelijkheden 
zijn om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. 
 
Ouders en verzorgers 
1. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe; 
2. Behandel iedereen die met de wedstrijden en trainingen van uw kind te maken 
hebben, zoals u zelf behandeld zou willen worden. 
 
Trainers en coaches/begeleiders 
1. Wees redelijk in de eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van 
spelers. Bedenk dat zij ook andere interesses hebben; 
2. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag 
onttrekken; 
3. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een 
onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook; 
4. Behandel spelers met respect voor hun eigen kunnen; 
5. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en vermijd discussies tijdens de 
wedstrijd; 
6. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en 
woorden.
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Ongewenst	gedrag 
Sporten en grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden geen enkele relatie met elkaar 
moeten hebben. Maar helaas is dat niet waar. Ook binnen de sportwereld vinden 
incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen, pesten, 
bedreigingen, discriminatie, mishandeling en belediging.  
 
Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen we omgangsvormen die door de persoon, die 
het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren.  
 
Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in 
verbale, non verbale, digitale of fysieke zin, die  

• door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt 
ervaren  

en/of  
• als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten  

én  
• plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het 

beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.  
 
In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal 
onveilige, of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel 
misbruik, discriminatie, pesten, mishandeling.  
 
Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter 
leidend. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze 
uiting serieus genomen moet worden. Globaal gezien onderscheiden we de volgende 
gedragingen als grensoverschrijdend gedrag:  

1.	Seksuele	Intimidatie		
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige 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. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in 
de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van 
Strafrecht strafbaar gestelde feiten. (bron: blauwdruk SI)  

2.	Pesten		
Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend 
karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of 
psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan 
verdedigen tegen dit gedrag. Relatief nieuwe manier van pesten is het digitaal pesten.  

3.	Bedreigen		
Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er 
bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot 
pesten is bedreiging wél strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, 
discriminatie of belediging vooraf te gaan (op basis van NJI, kindertelefoon & 
meldknop.nl, arboportaal.nl). 
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4.	Discriminatie		
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van 
kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: 
leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht 
(gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke 
staat, soort contract, arbeidsduur (bron: www.discriminatie.nl, movisie). 

5.	Mishandeling		
Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet functioneel 
fysiek of psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan van, trappen van, het geven van 
een kniestoot, het toedienen van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) 
dan wel het zeer ernstig bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig 
handelen. (O.b.v. KNVB, arboportaal)  

6.	Belediging		
Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld &  
onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van 
iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de 
betichting. Belediging van een ambtenaar in functie is strafbaar en ook als het slachtoffer 
een klacht indient. (bron: op basis van juridisch woordenboek, wiki) 
 
 
 
Bovenstaande informatie over ongewenst gedrag komt direct van het NOS*NSF. 
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Verklaring	omtrent	gedrag	(VOG)	
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of 
met sporters met een verstandelijke beperking is een belangrijke stap in het preventieve 
beleid. Het verplicht stellen van een VOG als een begeleider wordt aangesteld en dit elke 
3-5 jaar herhalen, biedt een eenvoudige en gratis manier om te checken of de 
betreffende begeleider niet eerder voor een gewelds- of zedendelict veroordeeld is. De 
praktijk leert dat sommige veroordeelden steeds weer posities bemachtigen – zoals als 
begeleider in een sportclub - waarin ze gemakkelijk in contact komen met kwetsbare 
slachtoffers. 
 
Steeds meer sportorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties (zoals scouting, 
kindervakantieweken) maken gebruik van deze regeling en daardoor wordt het des te 
belangrijker voor elke vereniging om dit structureel door te voeren binnen de eigen club. 
 
Als RWA vragen wij aan onze leden een VOG te overhandigen, met name de vrijwilligers 
die direct betrokken zijn bij de begeleiding van onze leden. Dit betreft in eerste instantie 
de trainers/coaches, maar ook bijvoorbeeld jeugdwedstrijdleiding en begeleiders die mee 
gaan op kamp. 

VOG	aanvragen		
Een VOG kan alleen digitaal gratis worden aangevraagd via de website 
http://www.gratisvog.nl/. Daartoe dient de vereniging eerst een account aan te maken 
op diezelfde website. Daarbij moet de vereniging laten zien dat ze een breder preventief 
beleid voert of gaat voeren, zie hieronder voor meer uitleg. Na het ontvangen van het 
account (duurt maximaal 10 weken), zet de vereniging de VOG klaar via deze website en 
vervolgens maakt de persoon voor wie de VOG wordt aangevraagd, de VOG-aanvraag 
definitief. Door het aanmaken van het account herkent het systeem het KVK-nummer 
van de vereniging, waardoor de VOG gratis is. Klik hier voor een uitgebreide handleiding 
over de procedure. 
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Vertrouwenscontactpersoon	en	vertrouwenspersoon	
In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen actief. Binnen het 
KNKV zijn twee vertrouwenscontactpersonen (VCP). In de praktijk blijkt dat de functies 
van de vertrouwenspersoon en de vertrouwenscontactpersoon vaak door elkaar gehaald 
worden. Daarom staat hieronder een korte uitleg over de inhoud van deze functies. 

Vertrouwenscontactpersoon	(VCP)	
De vertrouwenscontactpersoon is binnen de korfbalvereniging of het KNKV het eerste 
aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met 
grensoverschrijdend gedrag. Vertrouwenscontactpersonen fungeren in de anonimiteit als 
eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, 
vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven 
raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de 
mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun 
vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. 

Vertrouwenspersoon	
Naast deze VCP is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule 
vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk 
adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. 
Zeker bij de zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een 
vertrouwenspersoon zeer wenselijk. 
De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV. 
  
De vertrouwenscontactpersonen binnen het KNKV zijn: 
•           Anne Hindriks (anne.hindriks@knkv.nl) 
•           Marian Blaset (marian.blaset@knkv.nl) 
  
Er kan per e-mail met hen contact opgenomen worden. De informatie wordt alleen door 
hen gelezen en vertrouwelijk behandeld. 
  
Bij directe calamiteiten kan telefonisch contact opgenomen worden met 06-13327465 of 
06-41680967. 
Bij geen gehoor verzoeken wij u vriendelijk een voicemailbericht in te spreken. U zult dan 
zo spoedig mogelijk teruggebeld worden. 

Vertrouwenscontactpersoon	SV	RWA	
Op dit moment zijn wij als vereniging nog op zoek naar iemand die de functie van 
vertrouwenscontactpersoon op zich kan en wil nemen. Tot deze functie vervuld is, kan er 
contact worden opgenomen met de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV. 
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Gedragsafspraken	omtrent	ongewenst	(seksueel)	gedrag	
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft 
gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke 
sportbonden 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 vindt u de elf gedragsregels 
die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij 
NOC*NSF.  
 

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de 
sporter zich veilig voelt. 

• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de 
sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter 
door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 

• 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 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. 

• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
• De begeleider zal tijdens training(sstages), 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 
In die gevallen waarin de gedragsafspraken niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
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In de toekomst kunnen naast dit protocol nog verdere stappen genomen worden. De 
website http://www.nocnsf.nl/seksuele-intimidatie kan als stappenplan worden ingezet. 
Ook op de website http://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag is veel informatie te 
vinden die door de vereniging kan worden ingezet. 
 
Het overtreden van dit protocol kan, in het geval het een lid van SV RWA betreft, direct 
resulteren in het schorsen als lid. Dit zal echter altijd besproken worden binnen het 
bestuur. 
Daarnaast kan, in geval van een strafbaar feit, aangifte worden gedaan bij de politie. Dat 
zal in nadrukkelijk overleg worden gedaan met (de ouders van) het slachtoffer. 


