
Gedragscode ongewenste omgangsvormen

Hoe gaan we bij Roei- en Zeilvereniging Daventria met elkaar 
om?

Een veilige vereniging
Voor Daventria is het essentieel dat de leden kunnen roeien in 
een omgeving waar we zorgen voor veiligheid, welzijn en 
gezondheid. De fundamenten daarvoor zijn respectvolle 
omgangsvormen, én het voorkomen van ongewenste 
omgangsvormen. Daarvoor zijn we met zijn allen - leden en 
bestuur - verantwoordelijk. 

Leidraad voor onze omgangsvormen zijn de gedragsregels van
NOC*NSF en KNRB. 

Wat is ongewenst gedrag? 
Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we in ieder geval:
seksuele intimidatie en misbruik, agressie, (verbaal) geweld, 
pesten en discriminatie. 

Beleidsverklaring bestuur 
Het bestuur stimuleert een sfeer binnen de vereniging waarin 
we ongewenste omgangsvormen tegengegaan. Dat betekent in 
ieder geval dat:

 uitsluitend begeleiders1 van onbesproken gedrag worden 
aangesteld, conform de adviezen van het NOC*NSF: 
https://knrb.nl/veiligheid/sociale-veiligheid. 

 er twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) binnen de 
vereniging zijn aangesteld. 

 zodra een bestuurslid vermoedt dat er sprake is, of is 
geweest, van seksueel grensoverschrijdend gedrag, hij2 
verplicht is dit bij de KNRB te melden volgens de 
meldcode van NOC*NSF. 

1 Met ‘begeleider’ bedoelen we ook: coach, instructeur, bestuurslid en commissielid
2 ‘Hij’ en ‘zijn’ worden gebruikt als genderneutrale aanduiding. 
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 als een verenigingslid geschorst of geroyeerd wordt, of 
een tuchtrechtelijke straf krijgt opgelegd, dat gemeld 
wordt bij de ledenadministratie van de KNRB. 

Gedragsregels Daventria  
 Iedere Daventriaan zorgt voor een omgeving en sfeer 

waarbinnen iedere sporter zich veilig voelt.
 Onderling respecteren Daventrianen elkaars grenzen en 

voorkomen elke vorm van ongewenst gedrag. 
 Daventrianen gaan tijdens trainingen, wedstrijden en 

reizen met respect om met elkaar en met de ruimten 
waarin de sporters zich bevinden, zoals kleed-, 
verzorging- of hotelkamer.

 Als een Daventriaan seksuele intimidatie of misbruik 
vermoedt, meldt hij dat bij het bestuur.

 Een begeleider:
o bejegent een sporter nooit op een manier die de 

sporter in zijn waardigheid aantast, en dringt nooit 
verder in het privéleven van de sporter door dan 
nodig is in het kader van de sportbeoefening;

o onthoudt zich van elke vorm van – fysiek of verbaal - 
seksueel (machts)misbruik of intimidatie. Daarbij zijn
seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een
begeleider en een jeugdige sporter of begeleider tot 
16 jaar onder geen enkele voorwaarde geoorloofd, en
worden beschouwd als seksueel misbruik. 
Uitgangspunt hierbij is dat de sporter het gedrag van
de begeleider als seksueel intimiderend ervaart; 

o geeft een sporter geen (im)materiële vergoedingen 
met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te 
vragen. Omgekeerd aanvaardt een begeleider geen 
financiële beloning of (grote) geschenken van een 
sporter; 

o let er actief op dat iedereen die betrokken is bij de 
sporter die hij begeleidt, bovenstaande regels 
naleven. Wanneer de begeleider gedrag signaleert 
dat niet in overeenstemming is met deze regels 
meldt hij dit bij het bestuur of de 
vertrouwenscontactpersoon. 
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 Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor 
bestuursleden, vertrouwenscontactpersonen, begeleiders,
jeugdcoaches/trainers en –instructeurs. 

Wat gebeurt er met een klacht?
Daventrianen kunnen een klacht rechtstreeks bij het bestuur 
indienen, of in overleg gaan met de 
vertrouwenscontactpersoon. 

Bestuur:
Bij het bestuur kan niet anoniem worden geklaagd. Vanaf het 
moment dat een klacht wegens ongewenst gedrag bij het 
bestuur wordt ingediend, worden de direct betrokkenen 
geïnformeerd. Het bestuur maakt de identiteit van klager en 
beschuldigde niet openbaar, tenzij dat vanwege bescherming 
van de (jeugd)leden noodzakelijk is. Als dat het geval is, meldt 
het bestuur vooraf aan de klager en beschuldigde dat ze de 
identiteit(en) openbaar gaan maken. 
De beschuldigde kan, ongeacht de aard en ernst van de klacht, 
rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door 
de vereniging. De klacht wordt snel, grondig en zorgvuldig 
onderzocht, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast. Bij 
schuldigbevinding besluit het bestuur over passende 
disciplinaire maatregelen. 

Wanneer het om mogelijk strafbare feiten gaat, worden 
betrokkenen gewezen op de mogelijkheid van het doen van 
aangifte bij politie. Die mogelijkheid heeft het bestuur zelf ook.
Daarnaast kan het bestuur een melding maken bij het bestuur 
van de KNRB, al dan niet via de vertrouwenspersoon van de 
KNRB. 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP): 
Iedere Daventriaan kan een klacht rechtstreeks bij het bestuur 
indienen, maar daarnaast – of in plaats daarvan - ook contact 
opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van Daventria. 
De VCP analyseert samen met de klager of vraagsteller het 
mogelijke probleem en adviseert wat de vraagsteller eventueel 
zelf aan de situatie zou kunnen veranderen. Daarnaast kan de 
VCP doorverwijzen naar bijvoorbeeld het bestuur van de 
vereniging, de vertrouwenspersoon van KNRB of NOC*NSF, de
klacht- of tuchtcommissie van de KNRB, een advocaat, de 
politie en/of andere hulpverleners. 
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De VCP gaat vertrouwelijk met de informatie om, tenzij er 
acuut gevaar dreigt voor de veiligheid van anderen. De VCP 
heeft de plicht zijn geheimhouding te doorbreken bij 
strafrechtelijke zaken of als een minderjarige in het geding is. 

Zie ook artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement
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