
Gedragscodes en Verklaring Omtrent Gedrag HV Niedorp

HV Niedorp vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van 
de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang 
tussen vrijwilligers en jeugdleden.

1.   De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een 
sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en 
gerespecteerd voelt.

  Het kind moet worden gerespecteerd. Er 
mag geen onderscheid worden gemaakt naar 
of nadruk worden gelegd op godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, 
culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke 
kenmerken. Dat betekent dat het kind zich zowel 
tijdens de activiteiten van de vereniging, maar 
ook daarbuiten veilig moet voelen en het gevoel 
moet hebben dat hij zich - letterlijk - vrij kan 
bewegen.  

2.   De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat 
zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast. 

  Dit betekent dat je een kind / jongere nooit op 
een manier bejegent die hem in zijn waardigheid 
aantast. Je onthoudt je van discriminerende, 
kleinerende of (seksueel) intimiderende 
opmerkingen en gedragingen. Dit geldt tijdens 
de activiteiten, maar ook daarbuiten, tijdens alle 
activiteiten die door of namens de vereniging 
worden georganiseerd.  

3.   De vrijwilliger dringt niet verder door in het 
privéleven van het jeugdlid dan functioneel 
noodzakelijk is. 

4.  De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van 
seksuele benadering en misbruik ten opzichte 
van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, 
-contacten en -relaties tussen vrijwilliger en 
jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding 
geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 
misbruik. 

5.   De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op 
zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar 
redelijke verwachting als seksueel of erotisch 
van aard ervaren zal worden.

6.   De vrijwilliger gaat tijdens kampen en 
activiteiten met respect om met jeugdleden 
en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals 
slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches 
etc. 

7.   De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar 
vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige 
behandeling en seksueel misbruik en ziet 
er actief op toe dat de gedragscode door 
iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt 
nageleefd. 

  De vrijwilliger heeft binnen zijn mogelijkheden 
de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en 
het welzijn van het jeugdlid. Indien de vrijwilliger 
grensoverschrijdend gedrag signaleert is hij 
verantwoordelijk het ongewenste gedrag te 
(doen laten) stoppen en te zorgen voor de 
veiligheid van het kind. De vrijwilliger is alert op 
signalen die kunnen wijzen op seksueel misbruik 
/ overtreding van de gedragscode.

8.   Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet 
in overeenstemming is met deze gedragscode 
en bij vermoedens van seksueel misbruik, 
is hij verplicht hiervan melding te maken bij 
de daarvoor door het bestuur aangewezen 
personen. 

9.   De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële 
vergoedingen die niet in de rede zijn. 

10.   In die gevallen waar de gedragscode niet 
(direct) voorziet, of bij twijfel over de 
toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de 
vrijwilliger in de geest van de gedragscode 
handelen en zo nodig daarover in contact te 
treden met een door het bestuur aangewezen 
persoon. 

  Dit betekent dat de vrijwilliger ook alert is op 
gedragingen die niet direct als seksueel misbruik 
of intimidatie zijn te betitelen, maar wel als 
grensoverschrijdend worden ervaren. Ook in dit 
geval is het belangrijk dat passende maatregelen 
worden genomen, zoals het aanspreken van 
de persoon in kwestie. Desgewenst kan de 
vrijwilliger de vertrouwenspersoon van HV 
Niedorp raadplegen.

Vertrouwenspersoon HV Niedorp:
Ramona Poland tel. 06-29061706

Verklaring Omtrent gedrag (VOG)
HV Niedorp vraagt en VOG aan voor alle trainers, 
coaches en begeleiders van de jeugdleden.
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