Veiligheidsbeleid
Een veilig klimaat voor Flash Veendam.

Flash Veendam is een vereniging waar een veilige en prettige sfeer heerst. Dit is niet vanzelfsprekend gezien de vervelende incidenten die er bij allerlei sporten zijn geweest op het gebied van ongewenst gedrag en intimidatie. En het is natuurlijk niet onmogelijk dat dergelijke voorvallen ook bij
Flash kunnen gebeuren. Het is daarom belangrijk dat elke vereniging, en dus ook Flash, een goed
veiligheidsbeleid formuleert en hanteert waardoor de kans op vervelende incidenten minimaal is.
In dit veiligheidsbeleid komen aan de orde:
 de verenigings- en gedragsregels voor de trainer/coaches en spelers;
 het aannamebeleid van trainer/coaches;
 de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de trainer/coaches;
 de taak van de vertrouwenspersoon.
Als vereniging beseffen wij dat dit beleid niet alle vervelende situaties kan voorkomen, maar wij
willen alles in het werk stellen om een veilig klimaat te houden en zo mogelijk te verbeteren.
Het veiligheidsbeleid is mede gebaseerd op de gedragsregels en de eisen voor een Verklaring Omtrent Gedrag die het NOC*NSF en de NeVoBo hanteren.
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Algemene verenigingsregels:
Dit hoofdstuk formuleert verenigingsregels waaraan iedereen zich bij volleybalvereniging Flash
dient te houden. Deze verenigingsregels zijn bedoeld om elk lid van Flash de mogelijkheid te
bieden te sporten in een veilig sportklimaat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iedereen is welkom.
Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
Wij tonen waardering voor de scheidsrechter.
Wij laten de kinderen hun spel spelen.
Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
Als er problemen zijn, maken we er een melding van.
Wij schelden elkaar niet uit en pesten elkaar niet.
Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.

Gedragsregels voor de trainer/coach:
In dit hoofdstuk worden de regels geformuleerd waaraan een trainer/coach zich moet houden. Flash
gaat uit van netjes, respectvol gedrag tegenover iedereen. De trainer/coach is een voorbeeld voor de
rest van de vereniging.
De trainer/coach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zorgt voor een veilige omgeving.
Kent en handelt naar de regels en richtlijnen van de NeVoBo.
Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies bij andere verenigingen.
Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie
niet.
Respecteert het privéleven van de sporter.
Tast niemand in zijn waarde aan.
Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de
sport in diskrediet wordt gebracht.
De trainer/coach drinkt geen alcohol en rookt niet tijdens het coachen van jeugdteams. Hij/zij
maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken en niet wordt gerookt.
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Gedragsregels sporter:
In dit hoofdstuk worden de gedragsregels voor de sporter vermeld. Sportiviteit en respect hierbij
zijn heel belangrijk.
De sporter:
1. Is open: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en
waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Ook wanneer je wordt benaderd om vals
te spelen, meld dit.
(Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij de vertrouwenspersoon, Detty Uil.)
2. Toont respect: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
3. Respecteert afspraken: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de
regels.
4. Gaat netjes om met de omgeving: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de
kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
5. Blijft van anderen af: Raak buiten de normale sportbeoefening niemand tegen zijn of haar wil
aan.
6. Houdt zich aan de regels: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere
afspraken, en houd je daar ook aan.
7. Tast niemand in zijn waarde aan: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
8. Discrimineert niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
9. Is eerlijk en sportief: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld.

Verklaring Omtrent Gedrag:
Met ingang van het seizoen 2018-2019, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht gesteld
voor trainers/coaches die te maken hebben met jeugdleden. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat
een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) inhoudt en wat de eisen zijn om over een VOG te beschikken.
Wat houdt een VOG in?
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportclub kan nemen om
de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainer/coaches en het vermindert de kans dat personen die
eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de club kunnen uitoefenen. Met deze verklaring
toont de persoon aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of
geweldsdelict.
Hoe krijg je een VOG?
Justitie onderzoekt of de aanvrager van een VOG strafbare feiten heeft gepleegd. Als blijkt dat er
geen strafbare feiten zijn gepleegd, geeft Justitie de VOG af. Is er sprake van strafbare feiten, dan
wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.
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Aannamebeleid trainer/coaches:
In dit hoofdstuk worden de stappen doorgenomen, wanneer een nieuwe trainer/coach zich aanmeldt
voor een functie binnen Flash.
Dit beleid houdt in:
• Een bestuurs- of TC-lid houdt een kennismakingsgesprek met de toekomstige trainer/coach. In
dit gesprek wordt nagegaan of deze trainer/coach geschikt is voor de beoogde trainingsgroep.
• Deze trainer/coach moet zijn VOG overleggen.
• De (toekomstige) trainer/coach dient zich te houden aan de gedragsregels voor de trainer/coach
en aan de verenigingsregels.

Vertrouwenspersoon:
Vertrouwen… een lastige zaak
Flash is een volleybalvereniging die zich tot doel stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin hij/zij zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier volleyballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden wil Flash er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag,
agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk
te voorkomen en voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal
voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.
De vertrouwenspersoon kan het aanspreekpunt zijn voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken
hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven.
Een vertrouwenspersoon bij Flash heeft de volgende taken:
- luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
- in samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
- eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
- eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.
Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt
met hem te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Het probleem wordt strikt vertrouwelijk
behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.
Je kunt contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen door hem of haar aan te spreken
op de club of een e-mail te sturen naar:
Ellin Pelgrim/Andries Barla
vertrouwenspersoonflashveendam@gmail.com
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