
 

Beleid  omgangsvormen DASH’35 
Dash’35 wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar de leden met plezier 
hun sport beleven en waar de bezoekers zich welkom voelen. Bij dat streven passen geen 
ongewenste omgangsvormen.  

Het bestuur van Dash’35 doet zijn uiterste best om ongewenst gedrag te voorkomen en áls dat 
desondanks toch voorkomt, de gevolgen daarvan te minimaliseren.  
De volgende maatregelen zijn door het bestuur van Dash ‘35 genomen om ongewenst gedrag te 
voorkómen:  

 
• Er is beleid omgangsvormen opgesteld. 
• Leden worden geïnformeerd over dit beleid via de website en vanaf 2019 in de jaargids. 
• Er is een vertrouwenspersoon aangesteld (VCP). 
• De VCP is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
• In het jaarverslag is vanaf 2018 aandacht voor  omgangsvormen  en risicopunten. 

Over ongewenst gedrag en de vertrouwenspersoon 
Voor die situaties, waarin een verenigingslid of bezoeker vindt geconfronteerd te zijn met een 
vorm van ongewenste omgangsvormen, heeft het bestuur van Dash’35 een 
vertrouwenspersoon aangesteld. 

Wat is ongewenst gedrag? 
 Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: 

• Pesten en treiteren 
• Discriminatie in welke vorm dan ook 
• Agressie en geweld 
• Machtsmisbruik 
• Seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact) 

Voor alle voorbeelden en niet genoemde voorbeelden geldt dat ongewenst gedrag alle gedrag is 
dat door iemand als ongewenst wordt ervaren. 

 

 



 

 

Wat kan je zelf doen tegen ongewenst gedrag? 
Gewenst gedrag begint bij jezelf: geef het goede voorbeeld door respectvol om te gaan met je 
medesporters.  
Word je geconfronteerd met ongewenst gedrag, bespreek dit dan in eerste instantie met 
degene die dit ongewenste gedrag vertoont. Als dat lastig is kan je naar de trainer, een goede 
vriend, je ouders of naar de vertrouwenspersoon gaan met je probleem. 
Welke aanpak ook wordt gekozen, de vertrouwenspersoon zal steeds zijn/haar tussenkomst 
bepalen in overleg met en met instemming van jou. 

Voor wie is er een vertrouwenspersoon? 
De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor alle leden, ouders van jeugdleden t/m 17 jaar, 
supporters, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur.  

Wat kun je van de vertrouwenspersoon verwachten? 
De vertrouwenspersoon zal goed naar je luisteren en brengt samen met jou in kaart welke 
mogelijke oplossingen er zijn. Met de vertrouwenspersoon zet je de voor- en nadelen van de 
oplossingen op een rijtje en hij/zij helpt bij het maken van een passende keuze. De 
vertrouwenspersoon kan advies geven, maar jij bent uiteindelijk degene die bepaalt welke 
aanpak wordt gekozen; de vertrouwenspersoon neemt je probleem niet over. Achteraf 
bespreken jullie samen of het probleem ook echt is opgelost en hoe het nu met je gaat. Als je 
niet tevreden bent over het resultaat dat je met de vertrouwenspersoon heb bereikt of als je 
met een externe persoon wilt spreken, kun je contact zoeken met het vertrouwenspuntsport 
van het NOC*NSF. 
 vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport. 
De vertrouwenspersoon neemt geen klachten in behandeling die betrekking hebben op onvrede 
met (de uitleg van) het algemeen verenigingsbeleid noch met het selectiebeleid. 

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht 
De vertrouwenspersoon handelt alleen op jouw verzoek of - bij jeugdleden - op verzoek van de 
ouders. Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is jouw toestemming vereist.  
Wel is het zo, dat de VCP iedere klacht anoniem meldt bij de voorzitter van het bestuur, opdat 
zo nodig snel maatregelen kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen.  
Als er sprake is van een strafbaar feit moet de vertrouwenspersoon de vertrouwelijkheid 
doorbreken en is hij/zij verplicht dit te melden bij de politie. Als dit nodig mocht zijn, overlegt 
zij/hij dit natuurlijk heel goed met je hoe dat het best kan gebeuren.  

Bereikbaarheid 
De vertrouwenspersoon van Dash ‘35 is Elize van Schaardenburg 
Je kunt contact opnemen met Elize via : vertrouwenspersoon@dash.nl  

De vertrouwenspersoon zal binnen 48 uur reageren op je bericht. 
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