
Preventie van 
grensoverschrijdend 
gedrag binnen onze 
vereniging

De High Five voor een veilige sportcultuur

                 THOR
een sociaal veilige club
             



Waar gaan we het over hebben?
High 5! 
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• Seksuele intimidatie en misbruik

• Pesten en uitsluiten

• Agressie en geweld

• Intimidatie

• Discriminatie

Grensoverschrijdend gedrag kan zowel offline als online 

plaatsvinden!

Vb: pesten komt niet alleen voor bij jongeren; ouderen kunnen er ook wat van!

Wat valt er onder
grensoverschrijdend gedrag?
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Waarom preventie?

• Meer dan 1 op de 10 sporters heeft voor hun 18e te maken gekregen 

met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

• Plegers zijn meestal medesporters, maar ook bekende volwassenen 

binnen de vereniging of begeleiders. 

• Niet alleen bij jongeren, maar ook bij ouderen is pesten en uitsluiten 

een veelvoorkomend probleem.

• Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor en kan dus ook bij ons 

voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen!
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• Als bestuur ben je verantwoordelijk voor een veilige sportvereniging. 
Dit is een vereniging waarin sportplezier centraal staat: er is geen 
ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. 

• Als bestuur kun je veel doen om grensoverschrijdend gedrag binnen de 
sportvereniging te voorkomen. Bijvoorbeeld: een heldere visie 
opstellen, een risico-inventarisatie uitvoeren, vrijwilligers trainen en 
omgangsregels opstellen.

Hoe maken we onze vereniging veilig?
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Moet je als bestuur optreden?

• Ja, een bestuur hoort op te treden als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. 
Dat doe je immers ook als er regels op het veld worden overtreden, dan krijgt iemand 
een rode kaart. Hiermee laat je zien dat dit niet mag in de wedstrijd of tijdens een 
training.

• Bij het overtreden van regels tijdens of na de training/activiteit geldt hetzelfde. Dus: 
treed op als er regels worden geschonden en tref maatregelen als dat nodig is.  
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Wat hebben we al geregeld?

• Beleid

• Tuchtcommissie

• VCP’s

• Publicatie website
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Hoe maken we onze vereniging veilig?



Wat kan beter?

Risico’s

We dienen de risico’s binnen onze vereniging in kaart te brengen. Daartoe 

heeft Centrum Veilige Sport een checklist opgesteld.

Communicatie

We hebben al best het een en ander geregeld, maar we moeten zorgen dat 

dit ook bekend is.

Verbeterpunten

Vul de checklist als (afdelings-)bestuur in (of formeer een werkgroepje) en 

weet waar je aan moet werken.
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https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/bestuurders-en-begeleiders/stappenplan/stap-2-wat-kan-beter


Wie doet er mee?

We stellen je nu voor aan onze vertrouwenscontactpersonen (VCP’s):

• Marja Vreugdenhil  

• Wim Jongmans
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Kijk hier voor meer informatie over de vertrouwenscontactpersonen

https://www.thor-roosendaal.nl/vertrouwenscontactpersoon/


Wie doen er mee?

Tuchtcommissie

• Wybe van der Kolk (waarnemend vz)

• Nanny Huismans

• Mieketrien van Antwerpen

• Agnes Voorbraak

• Miguel Martinez
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Kijk hier voor meer informatie over de 
Tuchtcommissie

https://www.thor-roosendaal.nl/tuchtcommissie/


Wie doen er mee?

Leden, trainers, vrijwilligers en bestuur:

• Je draagt bij aan een positief en plezierig sportklimaat.

• Grensoverschrijdend gedrag is bij ons niet oké.

• Je neemt kennis van onze gedragscode.

• Je levert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in. (trainers en 

kaderleden)

• Als je iets ziet gebeuren of een vermoeden hebt van grensoverschrijdend 

gedrag roepen we je op dit te melden bij Centrum Veilige Sport of de 

VCP.
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we hebben de volgende doelen:

• We willen dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van 
grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft.

• We willen dat trainers en kaderleden een VOG hebben.
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Wat spreken we af?



Wat spreken we af?
Gedrags- en omgangsregels:

• Onze gedragsregels zijn bindend. 

• Daarnaast hebben we onze eigen gedragscode gemaakt:

• We zorgen voor een veilige omgeving

• We zijn dienstbaar, open en betrouwbaar

• We zijn zorgvuldig

• We hanteren het nieuwe aannamebeleid voor trainers en kaderleden

• Alle leden vragen we kennis te nemen van de informatie die we 

hebben gepubliceerd op de website t.a.v. sportveiligheid.
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https://www.thor-roosendaal.nl/sportveiligheid/


Wat spreken we af?

Wat als er toch iets gebeurt?

• Een vermoeden van ernstig grensoverschrijdend gedrag, zoals seksueel misbruik, 

wordt door begeleiders en bestuur altijd gemeld.

• Ook leden moedigen we aan om een vermoeden te melden bij het bestuur of de 

VCP.
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Wat spreken we af?

We gaan voor trainers en bestuurders van onbesproken gedrag:

• We vragen elke trainer en bestuurder om een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG). 

• De contactpersoon voor de coördinatie bij de aanvraag is Jeannine 

Hermans. 

• Bij nieuwe trainers checken we referenties bij eerdere sportclubs.
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Hoe houden we elkaar scherp?

• We spreken elkaar aan als dat nodig is!

• Als bestuur laten we dit onderwerp één keer per jaar 

terugkomen op de agenda van de ALV. 

• We monitoren elk jaar hoe we ervoor staan. 

• We zorgen voor doorlopende voorlichting, door publicatie op de 

website van deze info, melding in de nieuwsbrieven met link naar 

publicaties. 

© Centrum Veilige Sport Nederland 2019 High Five – Preventie van grensoverschrijdend gedrag



Vragen of meer weten?

Neem contact op met de VCP’s via 

vcp@thor-roosendaal.nl 

Of kijk op 

www.centrumveiligesport.nl 
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Ik wil iets melden

mailto:vcp@thor-roosendaal.nl
http://www.centrumveiligesport.nl/
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/veilige-sportomgeving/ik-wil-iets-melden
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/veilige-sportomgeving/ik-wil-iets-melden

