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AProtocol ongewenst gedrag 

Gedragscode 
 

Inleiding 
Aquarijn is een zwemvereniging. Zij biedt de zwemsport in de diverse disciplines van de 

zwemsport aan jeugd en volwassenen. Ongeveer 80 % bestaat uit jeugdleden (jonger dan 

18 jaar). De sport brengt met zich mee dat leden in badkleding de activiteiten 

uitvoeren. Tevens is bij deze sport stringente begeleiding op gebied van uitoefening 

sport en toezicht onontbeerlijk. Het spreekt voor zich dat Aquarijn een goed en veilig 

klimaat wenst voor haar leden. Daarom is een gedegen beleid op het gebied van 

ongewenst gedrag noodzakelijk. In het hoofdstuk “afspraken” wordt puntsgewijs 

aangegeven hoe Aquarijn haar beleid tot uitvoering brengt. 

Aquarijn wil voor haar bezoekers een goed gastheer zijn. In het algemeen kan gesteld 

worden dat leden en kader naar elkaar behulpzaam zijn om een fijne, veilige en open 

vereniging te zijn. Respect voor leidinggevende, scheidsrechter, jurylid, official maakt 

hierin een belangrijk deel van uit. De leidinggevende, scheidsrechter, jurylid, official 

beseft hierbij dat zij een voorbeeld functie bekleden om juist dit te bewerkstelligen. 

Het is lastig om ongewenst gedrag te melden. Dat geldt voor degene die er mee wordt 

geconfronteerd, maar ook voor diegene die er getuigen van is. Aquarijn tracht te allen 

tijde binnen haar activiteiten een open cultuur te bewerkstelligen zodat leden en/of 

belanghebbenden zonder schroom in voorkomende gevallen contact kunnen zoeken met 

de aangewezen vertrouwenspersonen. Is dat veilige gevoel niet aanwezig dan kan altijd 

contact worden gezocht met vertrouwenspersonen van de zwembond KNZB resp. 

NOC/NSF 

 

Beleid vereniging 
Aquarijn vormt haar beleid middels een gedelegeerde commissie vanuit het  

Algemeen Bestuur, de werkgroep Veiligheid. Deze commissie komt geregeld bij elkaar en 

bespreekt de ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik accommodatie, ontwikkelingen 

en/of ervaringen op het gebied van ongewenst gedrag en landelijke (gemeente, bond 

e.d.) ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in een sportvereniging. Eén van de 

hulpmiddelen is het logboek dat Aquarijn bijhoudt in geval van calamiteiten en meldingen 

op het gebied van ongewenst gedrag zoals in de volgende hoofdstukken is verwoord. 

In deze commissie zijn alle afdelingen vertegenwoordigd. Hierdoor wordt het beleid ten 

aanzien van ongewenst gedrag bespreekbaar binnen de vereniging gehouden. Aan deze 

commissieleden worden bruikbare adviezen gegeven om ook binnen de afdelingen zelf 

het gedrag bespreekbaar te houden.  

 

Deze gedragscode maakt onderdeel uit van het Huishoudelijk Reglement. 

 

De incidenten die in het logboek zijn vermeld worden door de veiligheidscommissie 

opgepakt en wordt nagegaan in hoeverre hierop actie nodig is. Dat kan bestaan uit 

begeleiding en nazorg. De veiligheidscommissie formuleert een sanctiebeleid ten aanzien 

van ongewenst gedrag. 
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In overleg met de  vertrouwenspersonen formuleert de commissie hun taken: eerste 

opvang-aanspreekpunt, doorverwijzing en preventie. 

Een bijzonder onderdeel binnen het veilige klimaat voor met name jeugdige leden is 

kindermishandeling. Kindermishandeling kan zich zowel fysiek als in gedrag uiten. Bij het 

signaleren stelt Aquarijn zich behoudend op. Bij een gerede verdachte situatie zal 

degene die signaleert op persoonlijke titel een anonieme melding doen bij “Meldpunt 

Veilig Thuis” (0800 – 2000). 

 

Afspraken met kader en leden 

A.  Zwemvereniging Aquarijn (Aquarijn) voert een samenhangend beleid dat gericht 

is op het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag in de organisatie. Het 

samenhangend beleid bestaat uit de volgende onderdelen: 

• het ontwikkelen en uitvoeren van preventief beleid; 

• het aanstellen van twee vertrouwenspersonen, te weten een mannelijke en een 

vrouwelijke vertrouwenspersoon; 

• gezien de aard van de problematiek moeten de vertrouwenspersonen het 

vertrouwen van de leden genieten. 

Aquarijn heeft een logboek beschikbaar. In dit logboek worden incidenten en of 

handelingen, zoals verder in dit hoofdstuk aangegeven, opgenomen. 

 

B.  Van ongewenst gedrag is sprake in de volgende gevallen: 

• ongewenst seksueel gedrag; 

• agressie, bedreiging en geweld; 

• onoorbaar verbaal gedrag, zoals vloeken, schelden, belediging, onrespectvolle 

benadering, seksueel getinte opmerkingen/gebaren/mimiek e.d; 

• pesten; 

• discriminatie op grond van geslacht, ras, seksuele voorkeur, levensbeschouwelijke 

overtuiging, culturele identiteit, handicap of wat dan ook; 

• machtsmisbruik 

 

C.  Degene die het ongewenste gedrag ervaart bepaalt wat als gewenst of ongewenst 

wordt ervaren. Niet de bedoelingen maar de gevolgen van het gedrag voor de ander zijn 

hierbij maatgevend. 

 

D.  Ongewenst gedrag kan plaatsvinden tussen trainer, coach, leidinggevende e.d. en 

lid en leden onder elkaar. 

 

E.  Aquarijn zal de leden via de gebruikelijke informatiekanalen informeren over het 

beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag. 

 

F.  Aquarijn verschaft de vertrouwenspersonen de nodige faciliteiten ten behoeve 

van de doelmatige uitoefening van haar/zijn taken. 
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G.  Iedere trainer, coach, lesgever of andere functionaris uit hoofde van haar/zijn 

vrijwilligerswerk Aquarijn, die in direct contact komt met leden tijdens activiteiten, 

tekent dit protocol te kennisneming en navolging. 

 

H.  Iedere trainer, coach, lesgever of andere functionaris uit hoofde van haar/zijn 

vrijwilligerswerk Aquarijn, die in direct contact komt met leden tijdens activiteiten 

dient een Verklaring van Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De VOG wordt iedere 

vijf jaar vernieuwd. 

 

I. Iedere trainer, coach, lesgever of andere functionaris uit hoofde van haar/zijn 

vrijwilligerswerk Aquarijn, zorgt er voor dat leden in hun activiteiten zich veilig voelen 

door zichtbaar te zijn in vorm van aanwezigheid, toezicht en uitvoering regels. 

 

J.  Iedere trainer, coach, lesgever of andere functionaris uit hoofde van haar/zijn 

vrijwilligerswerk Aquarijn, zal zoveel mogelijk voorkomen dat er sprake is van een één op 

één contact. Alleen in noodgevallen, zoals EHBO en levensreddend handelen is dit 

toegestaan. In dat geval wordt deze handeling in het logboek opgenomen. 

 

K.  Iedere trainer, coach, lesgever of andere functionaris uit hoofde van haar/zijn 

vrijwilligerswerk Aquarijn, zal elke onnodige aanraking vermijden. Het lid kan een 

dergelijk contact als ongewenst seksueel, agressief of intimiderend ervaren. Indien van 

aanraking sprake is dient dit functioneel te zijn in de aard van het lesgeven. Deze 

aanraking wordt dan van tevoren aangegeven met uitleg van het hoe en waarom. 

 

L.  Iedere trainer, coach, lesgever of andere functionaris uit hoofde van haar/zijn 

vrijwilligerswerk Aquarijn, maakt buiten de algemeen vooraf gepubliceerde 

bekendmakingen geen beeldopnamen van leden. 

 

M. Iedere trainer, coach, lesgever of andere functionaris uit hoofde van haar/zijn 

vrijwilligerswerk Aquarijn doet geen seksuele handelingen of heeft geen seksuele 

relatie met een minderjarige (jonger dan 16 jaar). Dit is ongeoorloofd en wordt 

beschouwd als seksueel misbruik. 

 

N. Iedere trainer, coach, lesgever of andere functionaris uit hoofde van haar/zijn 

vrijwilligerswerk Aquarijn neemt geen (im)materiële of financiële vergoedingen van 

leden aan en verstrekt ook geen (im)materiële of financiële vergoedingen aan leden 

welke beiden in direct verband staan tot het leveren van een prestatie. 

 

O.  Iedere trainer, coach, lesgever of andere functionaris uit hoofde van haar/zijn 

vrijwilligerswerk Aquarijn ziet erop toe dat netjes omgegaan wordt met spullen en/of 

gehuurde accommodatie van resp. door Aquarijn. 

 

P.  Iedere trainer, coach, lesgever of andere functionaris uit hoofde van haar/zijn 

vrijwilligerswerk Aquarijn ziet erop toe dat geen gebruik wordt gemaakt van alcohol 

houdende dranken of andere verslavende middelen. 
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Gelezen door: 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

Commissie: OPL / SSP / SYN / WP / WZ 

  Omcirkel de commissie waar je onder valt. 

 

 


