Getekende overeenkomst m.b.t. de Gedragsregels
Begeleiders BC Stiens 84
Inleiding:
De definitie van seksuele intimidatie in de sport is een belangrijk uitgangspunt bij de
voorkoming en aanpak van seksuele intimidatie in de sport. De definitie is opgesteld door
de Sportbonden en NOC*NSF en aangenomen in de Algemene Ledenvergadering, als
onderdeel van een breed pakket maatregelen tegen seksuele intimidatie. Hij is van
toepassing op ieder lid van een sportvereniging, dus op sporters, technisch kader en
bestuur. Tevens is de definitie van toepassing op iedereen die op contractbasis of als
vrijwilliger een bijdrage levert aan sportactiviteiten.
Coaches, trainers en andere begeleiders van sporters, hebben een extra
verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie. Deze
verantwoordelijkheid is uitgewerkt en beschreven in “definitie en gedragsregels
begeleiders BC Stiens”. Ten eerste verplichten de gedragsregels de begeleiders in te
grijpen in geval van concrete incidenten. Ten tweede geven de gedragsregels de grenzen
aan van de omgang die is toegestaan tussen de begeleider en de sporter. De
gedragsregels zijn dan ook alleen van toepassing op begeleiders, waaronder in ieder
geval wordt verstaan bestuurders, coaches, trainers en verzorgers.
Zowel de definitie van seksuele intimidatie, als de gedragsregels voor begeleiders, zullen
bij de behandeling van concrete klachten over seksuele intimidatie als toetssteen worden
gebruikt.
Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagier(e) of als betaalde kracht, vragen
wij je deze gedragsregels te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragsregels
kent en volgens de gedragsregels zult handelen.
Definitie begrip seksuele intimidatie:
1.

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in
verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als
gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel
misbruik.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid.
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: 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 plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding
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volwassen-kind, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.: en/of andere handelingen of
gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel
grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een
tuchtrecht procedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit
het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door
persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende
gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het
Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.
Definitie van het begrip begeleider:
Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt
en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainer,
coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de
voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook.
Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als
alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben.
Gedragsregels Begeleiders:
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, en verder in het privé-leven van de sporter door
te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

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.

6.

De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke
communicatie dan ook.

7.

De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en
met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich
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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, en zal er actief op toezien dat
de gedragsregels door iedereen die bij de sporter is betrokken, wordt nageleefd.

9.

De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen, die niet in de rede
zijn.

10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
gedragsregels en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij
verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen
persoon.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen en zonodig
in contact te treden met de door het bestuur aangewezen persoon.
Ondertekening vrijwilliger
d.d.
van de badmintonvereniging BC Stiens Ondertekening Bestuur
d.d.
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