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REGLEMENT VERTROUWENSCOMMISSIE SVVN
A)Toepassing reglement en definities
1. Dit
a.
b.
c.

reglement is van toepassing op
Elk lid van SVVN
Ouder/verzorger van een jeugdlid
Niet-leden die op vrijwilligersbasis, in een bestuurlijke, uitvoerende
functie, dan wel in dienstverband voor de vereniging werkzaam zijn.
(SVVN-ers)
d. Gasten
2. Onder een melding wordt verstaan: elke melding op het gebied van
ongewenst gedrag, zoals hierna omschreven onder punt C1.
3. Onder melder wordt verstaan: iedere SVVN-er, elke gast van SVVN of
ieder persoon die last heeft van of zelf geconfronteerd wordt met
ongewenst gedrag.
4. Onder aangeklaagde wordt verstaan: iedere SVVN-er, bezoeker of persoon
tegen wie de melding zich richt.

B) Gewenst gedrag
1. SVVN wil een vereniging zijn waar SVVN-ers elkaar en gasten tegemoet
komen op een open, sportieve en respectvolle wijze en waar iedereen zich
veilig en prettig voelt. SVVN verwacht van SVVN-ers en gasten dat zij zich
jegens anderen gedragen met inachtneming van elkaars persoonlijke
levenssfeer en met respect voor elkaars geestelijke en fysieke integriteit.
SVVN verwacht van SVVN-ers en gasten dat zij een ieder, die zich
ongewenst gedraagt, op passende wijze aanspreken.

C) Ongewenst gedrag
1. Als ongewenst wordt beschouwd dat gedrag dat wordt ervaren als:
- sociaal isoleren
- sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken
- bespotten of pesten
- roddelen
- bedreiging (verbaal/lichamelijk)
- seksuele intimidatie
- racisme
- handeling(en) van een groep of individu, gericht tegen een persoon of
personen die deze handelingen als ongewenst ervaren
- Gebruik of overmatig gebruik van stimulerende en verdovende
middelen; drank, drugs etc.
- Niet respecteren van andermans eigendommen.

D) De vertrouwenscommissie
1.De vertrouwenscommissie is belast met:
a. het helpen/ondersteunen van melders
b. het bemiddelen tussen melder en aangeklaagde
c. het bieden van steun aan de melder tijdens de meldingsprocedure
d. het verrichten van nazorg
2. De vertrouwenscommissie is uitsluitend verantwoording schuldig aan de
melder.
3. De vertrouwenspersonen kunnen (met instemming van de melder) ieder
afzonderlijk of gezamenlijk optreden.
4. De vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met de
melder/slachtoffer die een beroep op hem/haar doet. Daarom belooft de
vertrouwenspersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen
hem/haar ter kennis komt. De geheimhouding kan alleen met
toestemming van de melder/slachtoffer opgeheven worden. Deze
geheimhouding geldt niet voor zover de wet andere verplichtingen met
zich meebrengt.
De vertrouwenspersoon heeft wel de mogelijkheid de kwestie anoniem in
de vertrouwenscommissie te bespreken.
5. De vereniging streeft ernaar steeds drie vertrouwenspersonen te hebben,
minimaal een man en een vrouw. De benoeming vindt plaats in een
algemene ledenvergadering van SVVN.

E) Procedure
1. Melder kan een vertrouwenspersoon benaderen om zijn of haar situatie
voor te leggen. In overleg kunnen nadere vervolgstappen worden
ondernomen.
2. Een melding kan leiden tot de volgende mogelijkheden:
a. Inzetten van een bemiddeling / advies traject
b. Het adviseren van het bestuur over te nemen maatregelen
Beide maatregelen kunnen zowel afzonderlijk als naast elkaar
worden toegepast.

F) Bemiddeling
1. De vertrouwenscommissie kan indien melder en aangeklaagde daarin
toestemmen bemiddelen, gericht op het doen eindigen van het
ongewenste gedrag.
2. Bij bemiddeling vindt geen onderzoek plaats en wordt geen uitspraak
gedaan over de gegrondheid van de melding.

G) Melding
1. Gestreefd wordt om binnen twee weken na ontvangst van de melding de
melder in de gelegenheid te stellen zijn of haar melding mondeling toe te
lichten aan een vertrouwenspersoon of aan de gehele
vertrouwenscommissie. In overleg wordt deze melding schriftelijk
vastgelegd, waarvan de melder een afschrift ontvangt.
2. De melder heeft altijd de mogelijkheid de melding in te trekken.
3. De vertrouwenscommissie kan in overleg gaan met het bestuur.
4. Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de behandeling van de
melding, is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij in
kennis zijn gesteld. De geheimhouding kan alleen met toestemming van de
melder/slachtoffer opgeheven worden. Deze geheimhouding geldt niet voor
zover de wet andere verplichtingen met zich meebrengt.

H) Onvoorziene gevallen
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur na
overleg met de vertrouwenscommissie.
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