Preventie ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon
Regelmatig worden we opgeschrikt door berichten over ongewenste intimiteiten, helaas soms ook bij sportclubs.
Tot op heden zijn dergelijke incidenten bij onze vereniging gelukkig niet voorgevallen. Het bestuur vindt dat de
vereniging er alles aan doen om dat in de toekomst te voorkomen.
Daarom heeft het bestuur besloten om het preventiebeleid van NOC/NCF over te nemen. Dit preventiebeleid
bestaat uit gedragsregels gericht op trainers, begeleiders en coaches om seksueel grensoverschrijdend en ander
ongewenst gedrag te voorkomen.
Daarom gaan we alle vrijwilligers, die betrokken zijn bij het jeugdzeilen, vragen om deze gedragsregels te
ondertekenen en om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van het Ministerie van Justitie in te leveren. Met
nieuwe vrijwilligers zal tijdens een kennismakingsgesprek aandacht aan ons preventiebeleid worden besteed.
Doordat we de protocollen van NOC/NSF volgen worden de kosten van een VOG vergoed.
Tevens heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld. Een centraal aanspreekpunt, om er met elkaar voor
te zorgen dat de manier waarop we binnen de vereniging met elkaar omgaan leuk en veilig blijft. De
vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor als je bij activiteiten van onze vereniging problemen hebt met het
ongewenst gedrag zoals handtastelijkheden, discriminatie of pesten en kan adviseren wat je met je melding of
klacht het beste kunt doen. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren
over het beleid tegen ongewenst gedrag.
We hebben Dorien de Ruiter-Speijer bereid gevonden om deze taak op zich te nemen.
Dus als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw zwem- of
zeilgroep wel klopt, dan ben je welkom om contact met Dorien op te nemen.
Je kunt haar bereiken via email: vertrouwenspersoon@wsvharingvliet.nl
Vermeldt liefst je telefoonnummer, dan word je zo snel mogelijk teruggebeld. Het gesprek met de
vertrouwenspersoon blijft altijd vertrouwelijk, tenzij u samen anders beslist.
Meer informatie over de gedragsregels en de vertrouwenspersoon kun je vinden op onze website.

