Protocol Ongewenste Intimiteiten
Sportcentrum Emsland
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Inleiding
Doel van het protocol
Dit protocol heeft als doel, dat alle leden van Sportcentrum Emsland gevrijwaard blijven van
ongewenste intimiteiten, of ander seksueel geladen ongewenst gedrag, hier verder seksuele
intimidatie genoemd. Dit protocol is vergelijkbaar met het pestprotocol van onze vereniging, maar
gaat in op een specifiek aspect. Door de regels en afspraken zichtbaar te maken is het duidelijk
waaraan iedereen zich te houden heeft. Ook is duidelijk, welke stappen er genomen kunnen worden
indien er seksuele intimidatie voorkomt.
Kernwoorden in dit protocol zijn wederzijds respect voor elkaar en ongewenst gedrag voorkomen.
De sportschooleigenaar, de trainers en assistenten onderschrijven dit protocol tegen seksuele
intimidatie. Ook alle leden en hun ouders geven met hun inschrijving bij de vereniging te kennen, dat
zij zich hieraan zullen houden. Behalve dit protocol is er ook nog een protocol tegen pesten, waaraan
leden en kader zich eveneens dienen te houden.

Gewenst en ongewenst gedrag
Wij verwachten van leden de volgende gedragingen:
•
•
•

Wederzijds respect.
In de fysieke sport, het vermijden van ongewenste aanrakingen, zeker wanneer je met het
andere geslacht sport.
Het zorgdragen voor een veilige en sportieve omgeving.

Een aantal gedragingen is in onze vereniging niet toegestaan. Hieronder vallen:
•

•
•

Afgezien van de normale aanrakingen die bij contactsporten horen, is het niet toegestaan
een ander onnodig of tegen diens wil aan te raken, vooral op ongewenste/intieme plaatsen.
Daarbij telt vooral hoe die ander dit ervaart.
Het is niet toegestaan, ongepaste vragen te stellen en ongewenste opmerkingen over
iemands persoonlijk leven of uiterlijk te maken.
Het is niet toegestaan, een ander ongewenste seksueel getinte aandacht te geven en/of
toespelingen te maken.

Behalve deze zaken die alle leden kunnen betreffen, zijn er aanvullende regels voor trainers, coaches
en anderen die een actieve rol spelen rondom vooral de jeugdige sporters (hierna: ‘begeleiders’). Het
gaat om de volgende regels:
•
•

•

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich
veilig kan voelen.
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in
zijn/haar waardigheid aantast, en/of verder in het privéleven van de sporter door te
dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie
tegenover de sporter. Ook voorkomt hij dat hij een sporter afzondert van de rest van de
groep.
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•
•

•
•
•

•
•

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de sporter zijn onder
geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals
vooral het geval zal zijn bij het aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
De begeleider onthoudt zich van (verbale)seksueel getinte intimiteiten via welk
communicatiemiddel dan ook.
De begeleider zal tijdens, voor of na lessen met respect omgaan met de sporter en de
kleedruimten voor leden van het andere geslacht niet betreden.
De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals de
kleedkamer of de hotelkamer.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
bedoeling ongewone tegenprestaties te vragen.
Alle trainers en vaste assistenten boven 18 jaar moeten bij aanvang van hun eerste (vaste)
activiteiten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de sportschooleigenaar overleggen.
De sportschooleigenaar zorgt ervoor, van al deze personen een VOG te bezitten. Deze
informeert bij van buiten de vereniging komende trainers of zij voorkomen in het
registratiesysteem voor plegers van Seksuele Intimidatie.

Situaties met ongewenste intimiteiten melden
Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich seksueel geïntimideerd voelt kan deze terecht bij
de vertrouwenscontactpersonen (VCP) van onze vereniging. Ook ouders, andere leden of begeleiders
die een situatie waarnemen of vermoeden kunnen de vertrouwenscontactpersoon inschakelen. Je
vindt de gegevens van de vertrouwenscontactpersoon (naam, emailadres en telefoonnummer) op
onze website www.emsland-ommen.nl

Situaties met ongewenste intimiteiten oplossen
Een belangrijke rol speelt de vertrouwenscontactpersoon. Indien een geval van seksuele intimiteiten
bij de VCP wordt gemeld, doet deze (veelal zelfstandig) onderzoek en licht de sportschooleigenaar in
op een door de VCP gewenst moment. Dat kan zijn in een schriftelijk verslag met aanbevelingen hoe
dit op te lossen of anderszins te handelen.

Sancties
Een aantal van de sancties zijn voor de vereniging extern, denk hierbij aan een vervolging voor
overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Bij interne sancties kan gedacht worden
aan een berisping als lichtste sanctie, tot als uiterste het uit de functie zetten van begeleider en
royeren als lid. In bijzondere gevallen kan de sportschooleigenaar besluiten, aangifte te doen.
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