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Protocol Vertrouwenscommissie SVVN
SVVN wil een vereniging zijn waarbij we elkaar en onze gasten op een
open, respectvolle en sportieve wijze tegemoet treden, waardoor iedereen
zich veilig en prettig kan voelen op Sportpark “Groot Lochter”.
Het is noodzakelijk dat we ons houden aan gebruikelijke omgangsnormen,
een eerlijke en vriendelijke bejegening en wederzijds vertrouwen.
Meningsverschillen zullen er altijd zijn, ze kunnen worden opgelost door ze
met elkaar te bespreken en samen tot een oplossing te komen.
De meeste SVVN-ers houden zich aan deze omgangsvormen waardoor er
een goed onderling contact ontstaat met clubgenoten en gasten.
Toch kan het gebeuren dat een SVVN-er ongewenst gedrag vertoont of
ervaart. Dit gedrag kan, als het niet in de kiem wordt gesmoord,
vervelende gevolgen hebben.
Hieronder geven we aan wat je kunt doen als je met ongewenst gedrag te
maken krijgt.

Ongewenst gedrag
We bedoelen met ongewenst gedrag:










sociaal isoleren
sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken
bespotten of pesten
roddelen
bedreiging, verbaal of lichamelijk
seksuele intimidatie racisme
handelingen van 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

Ongewenst gedrag wordt door SVVN niet geaccepteerd; we gedogen niet.
Het Bestuur van SVVN zet hierbij formeel stappen, zie Het Reglement
Vertrouwenscommissie SVVN, onder punt G3.

Signaleren/grenzen stellen

Het is een taak van ons allen alert te zijn op ongewenst gedrag.
Vooral ouders/verzorgers en trainers/leiders vragen we extra alert te zijn
op signalen die wijzen op ongewenst gedrag.
Als het wordt waargenomen, onderneem dan actie en probeer het in de
kiem te smoren.
Wees ook alert als uw kind niet meer met plezier naar SVVN gaat.
Van kinderen kunnen we niet altijd verwachten dat ze zelf actie
ondernemen. We gaan ervan uit dat ouders/verzorgers en begeleiders
indien nodig dit overnemen.
Wordt er geen actie ondernomen dan is de kans groot dat het ongewenste
gedrag blijft bestaan of zelfs erger wordt.
Onderneem ook actie als het kind dit liever niet heeft, omdat hij/zij bang
is dat het daardoor erger wordt.
Elke melding wordt vertrouwelijk behandeld!
Als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag, is het goed eerst je
eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Spreek de persoon aan op zijn/haar gedrag. Geef duidelijk aan dat je daar
niet van gediend bent en geef duidelijk je grenzen aan.
Als je dit doet is de kans groot dat het gedrag stopt.

Lukt het niet, kom je er alleen niet uit
Lukt dit niet betrek dan kunnen eventueel je leider of trainer hierbij.
Kom je er samen niet uit dan kun je contact opnemen met één van de
leden van de vertrouwenscommissie:
-

Charlotte van Doorn, Brakenbeltsweg 38, 7442 EZ Nijverdal,
Tel: 0548-617590
Jan Imhof, Seelandstraat 3, 7441 DP Nijverdal,
Tel: 0548-617584
Arno Reijerink, Wilhelminastraat 61, 7442 GD Nijverdal,
Tel: 06-37251072

E-mail adres: vertrouwenscommissiesvvn@gmail.com
De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, biedt de eerste opvang,
kan desgewenst bemiddelend optreden, kan meldingen in ontvangst
nemen en eventueel in overleg doorverwijzen naar bevoegde instanties.
Alles wat je aan de vertrouwenspersoon vertelt wordt vertrouwelijk
behandeld. Neem gerust contact op, de vertrouwenspersonen helpen je
graag. Je kunt persoonlijk, schriftelijk of telefonisch contact opnemen.
Bij een jeugdlid kan de ouder/verzorger samen of namens het kind
optreden.

Het is de taak van vertrouwenspersonen om individuele meldingen te
begeleiden en nazorg te verlenen. Verder heeft men tot taak om één partij
(die van slachtoffer/aanklager) te ondersteunen. Vertrouwenspersonen
dienen een vertrouwenwekkende, geloofwaardige en toegankelijke
werkwijze te hanteren. De betrokkene kan rekenen op een luisterend oor,
ondersteuning en duidelijke informatie.
In overleg met de vertrouwenspersoon plaatst het slachtoffer zelf de
frustratie in het juiste perspectief. Veel personen denken vaak ten
onrechte dat zij zelf de oorzaak zijn van het gebeurde.
De vertrouwenspersoon zal kunnen aangeven in hoeverre de oorzaak bij
anderen gezocht moet worden.
Het kan zijn dat het voor de betrokkene voldoende is geweest om
zijn/haar verhaal kwijt te kunnen waardoor hij/zij voldoende
zelfvertrouwen heeft om degene die intimideert daarover aan te spreken.
De vertrouwenspersoon informeert ook over eventuele vervolgstappen en
geeft daarbij aan wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Hierdoor kan het
slachtoffer zelf een afgewogen keuze maken.
Indien een procedure een juridisch karakter krijgt, zal het nodig zijn
rechtskundig advies in te winnen.
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar Het Reglement
Vertrouwenscommissie SVVN.
Nijverdal, september 2017

