
Beleidsdocument Gedragscode vrijwilligers Centrals maart 2017    Honk- en softbalvereniging Centrals De Bilt
           

 Zoveel mogelijk mensen zo leuk mogelijk laten ballen 1 van 3 

 

 
 

Honk- en softbalvereniging Centrals De Bilt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beleidsdocument Gedragscode vrijwilligers Centrals 
maart 2017 

 



Beleidsdocument Gedragscode vrijwilligers Centrals maart 2017  Honk- en softbalvereniging Centrals De Bilt  
         

 Zoveel mogelijk mensen zo leuk mogelijk laten ballen 2 van 3 

 
 
Aanleiding 
Centrals hanteert als motto: Zoveel mogelijk mensen zo leuk mogelijk laten ballen. 
In het Beleidsplan 2015 - 2020 is dat motto uitgewerkt. Belangrijke onderdelen daarvan zijn dat we 
met respect met elkaar omgaan in een positief sportklimaat. 
 
Centrals kent sinds een paar jaar een groeiende jeugdafdeling. Daarbij hoort ook groei van het kader. 
Velaal zal hiervoor een beroep gedaan worden op de ouders van jeugdleden. Het Bestuur realiseert 
zich dat, zoals bij alle sportclubs het geval is, ouders hun kinderen toevertrouwen aan anderen. Niet 
alleen een positief, maar ook een veilig sportklimaat is dan een voorwaarde. Een veilig sportklimaat 
komt in het geding als er sprake is van (een vermoeden van)  sexueel ongewenst gedrag tussen 
minderjarige kinderen en begeleiders. 
 
Het Bestuur van Centrals erkent dat het hierin een verantwoordelijkheid heeft richting haar leden en 
de ouders van leden. De begeleiders treden op namens Centrals en daarmee is Centrals als club 
mede-verantwoordelijk voor het handelen van de begeleiders. Om die verantwoordelijkheid in te vullen 
stelt het Bestuur dit beleid en de bijbehorende gedragscode vast. 
 
Het Bestuur benadrukt dat de keus om tot invoering van dit beleid niet is ingegeven vanwege enig 
incident of vermoedens daarvan, maar dat dit puur is gebaseerd op het besef dat bij een groeiende 
vereniging dit aspect nadrukkelijk aandacht behoeft. 
Het beleid is er op gericht om zoveel als mogelijk is bij te dragen aan dat veilige sportklimaat. De 
manier om dat te bereiken is enerzijds het uitdragen van dit beleid onder de leden, en anderzijds door 
actief van alle trainers en coaches van jeugdteams een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen. 
 

 
Beschrijving  
Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten 
van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het 
andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om 
aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle 
kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en 
lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is 
de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en 
minderjarigen die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn. 
 
Daarom heeft Centrals voor al haar vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat 
uit twee delen: 

 regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én 
vrijwilligers, en 

 de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
 
Wanneer iemand zich bij Centrals komt inzetten als vrijwilliger bij een jeugdteam vragen wij hen deze 
gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar hij/zij de gedragscode te kennen en volgens die 
gedragscode te zullen handelen. 
 

 
Contactpersoon/vertrouwenspersoon 
De rol van vertrouwenspersoon en contactpersoon zal worden vervuld door één persoon. De naam 
van die persoon zal kenbaar gemaakt worden, onder meer via de website van Centrals. 
Organisatorische zaken zoals het verzamelen van de VOG's kan door het Bestuur worden 
gedelegeerd aan één van de andere Bestuursleden of verenigingsfunctionarissen. 
 
 
Registratie 
Centrals zal onder toezicht van het Bestuur een vertrouwelijk register bijhouden van alle personen die 
een VOG hebben overhandigd en van alle personen die géén VOG hebben kunnen of willen 
overhandigen. 
 



Beleidsdocument Gedragscode vrijwilligers Centrals maart 2017  Honk- en softbalvereniging Centrals De Bilt  
         

 Zoveel mogelijk mensen zo leuk mogelijk laten ballen 3 van 3 

Vertrouwelijkheid 
Centrals zal indien een vermeende situatie van sexueel ongewenst gedrag zich voordoet met de 
grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandelen.  
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dus hij of zij geeft alleen informatie door als 
degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Behalve als er bij de vertrouwenspersoon 
een redelijk vermoeden is dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Dan is de vertrouwenspersoon volgens 
de wet verplicht om dit bij de  politie te melden. Het register van VOG's en niet-overhandigde VOG's is 
niet-openbaar en slechts toegankelijk voor het Bestuur. 
 
 
Invoering 
De invoering van dit beleid zal in een afzonderlijk procesdocument worden beschreven. 
Het Bestuur streeft er naar om dit beleid per zomer 2017 volledig ingevoerd te hebben. 
 
 
Welke functies 
Dit beleid ziet toe op die personen die een rol vervullen in rechtstreeks contact met de jeugdleden. 
Concreet betreft dit de trainers en coaches van alle jeugdteams tot en met de junioren. 
Teammanagers of teambegeleiders die zich alleen bezig houden met organisatorische zaken hoeven 
geen VOG te overleggen.  
 
 
Gedragscode 
De tekst van de gedragscode die door de vrijwilliger en door het Bestuur moet worden ondertekend is 
in een afzonderlijk document opgenomen, "Gedragscode Vrijwilligers Centrals maart 2017". 
 
 
Vaststelling 
Dit "Beleidsdocument Gedragscode vrijwilligers Centrals maart 2017" is op 20 maart 2017 vastgesteld 
door het Bestuur van Honk- en Softbal Vereniging Centrals te De Bilt. 
 


