
1 

  Beleidsplan Veilig Sportklimaat Fraternitas 

Beleidsplan Veilig Sportklimaat Fraternitas 
 
 

 
 

 
 
Datum: 14-08-2022 
Status: definitief v2 

Inhoudsopgave 

Inleiding ....................................................................................................................... 2 

Uitgangspunten ........................................................................................................... 2  

Beleid t.a.v. Veilig Sportklimaat ................................................................................... 3 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) ............................................................................. 3  

Gedragsregels ............................................................................................................. 4  

Aannamebeleid ............................................................................................................ 4 

Planning en acties ....................................................................................................... 6 

 

 

 

 

  



2 

  Beleidsplan Veilig Sportklimaat Fraternitas 

INLEIDING 

De Utrechtse vereniging C.V.L.O. Fraternitas is er voor iedereen die van gymnastiek 
en bewegen houdt. Van recreatielessen voor kinderen en volwassenen, 
sportacrobatiek, club extra tot damesconditie. 

Fraternitas is een vereniging, waarin plezier voorop staat. We vinden het belangrijk 
dat alle leden zich prettig en welkom voelen. Dat geldt voor de trainers, het bestuur 
maar ook voor alle leden. Hoewel we er alles aan doen om het iedereen naar de zin 
te maken, kan het tóch voorkomen  dat (ouders van) leden of begeleiders van 
jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat 
ze niet kwijt kunnen of durven te delen. 

Bestuur en trainers hebben daarom besloten uitgangspunten, gedragsregels en 
aanbevelingen vast te leggen en daarmee het Veilig Sportklimaat in de vereniging te 
bevorderen. 

Deze uitgangspunten, gedragsregels en aanbevelingen die zijn opgenomen, zijn ten 
behoeve van: 

• Sporters (leden) en eventueel hun wettelijke vertegenwoordigers 

• Kaderleden van onze vereniging (technisch/organisatorisch) 

• Vrijwilligers van onze vereniging 

We hopen en verwachten dat dit document verder zal bijdragen aan het Veilige 
Sportklimaat binnen Fraternitas. Mocht er toch onverhoopt sprake zijn van 
ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, dan is binnen de vereniging een 
vertrouwenscontactpersonen aanwezig (Marja den Uijl). Zij is het eerste 
aanspreekpunt voor het vragen van hulp door één van bovengenoemde 
doelgroepen. Meer informatie staat onderaan op deze pagina: 

https://fraternitas.nl/contact-ons/ 

 

UITGANGSPUNTEN 

Binnen de vereniging is iedereen gelijk, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, 
geloof, gender, seksuele geaardheid, wettelijke status of andere kenmerken. 
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BELEID T.A.V. VEILIG SPORTKLIMAAT 

Het bestuur stelt verschillende voorwaarden vast en organiseert activiteiten om een 
Veilig Sportklimaat onder de aandacht te blijven brengen bij leden (en ouders of 
verzorgers van leden), trainers en  vrijwilligers.  

Deze moeten bijdragen aan de bewustwording, herkenning en daarmee voorkoming 
van grensoverschrijdend gedrag. 

Belangrijk is dat dit beleid gedurende de komende periode bij Fraternitas wordt 
ingevoerd. Dit gaat niet in één keer, maar kan ook goed geleidelijk. Wel is het 
belangrijk de acties zoals wij deze willen invoeren te benoemen en deze op te nemen 
in de planning ‘Zeg nee tegen grensoverschrijdend gedrag’. In de 
bestuursvergadering kan de voortgang worden besproken en kunnen waar gewenst 
werkgroepen ingesteld worden om één of meerdere actiepunten uit te voeren. 

De planning is niet volledig en is niet in beton gebeiteld. Het kan zo maar voorkomen 
dat er tijdens de invoering van het beleid eerst andere activiteiten nodig zijn ter 
bewustwording en uitvoering van een Veilig Sportklimaat binnen Fraternitas. Dit is een 
continu proces. De basisuitgangspunten en planning vind je in het navolgende 
hoofdstuk.  

 

VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP) 

Binnen de vereniging is een VCP aanwezig om het voor iedereen die bij de 
vereniging is betrokken makkelijk te maken om grensoverschrijdend gedrag 
bespreekbaar te maken. Een VCP kiest geen ‘partij’ of kant naar aanleiding van wat 
zij horen. De VCP is ook géén hulpverlener en doet géén onderzoek. Wat doet een 
VCP wel? Een VCP luistert, denkt mee, kent het sport-netwerk en kan adviseren en 
doorverwijzen naar de diverse instanties. 

De vertrouwens contactpersoon van Fraternitas is Marja den Uijl, te bereiken via 
mcdenuijl@gmail.com. Op de website is meer informatie te vinden over de VCP.  
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GEDRAGSREGELS 

Binnen de vereniging houden we ons aan de wettelijke gestelde eisen.  
Verder zijn onderstaande gedragsregels van toepassing: 

o Iedereen telt binnen de vereniging, je accepteert en respecteert anderen voor 
wie zij zijn. 

o Je valt een ander niet lastig. 
o Je houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
o Je brengt een ander geen schade toe (fysiek/mentaal). 
o Pesten of bedreigen is uitgesloten, ook digitaal. 
o Je negeert de ander niet, doet niet mee aan roddelen of uitlachen. 
o Je neemt geen alcohol/wapens/drugs mee naar de vereniging. 
o Je raakt de ander niet aan en komt niet ongewenst te dichtbij als iemand dat 

niet wil. 
o Je geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
o Je maakt op geen enkele wijze misbruik van je machtpositie. 
o Je stelt geen ongepaste vragen en maakt geen ongewenste opmerkingen over 

iemands uiterlijk of levenswijze. 
o Als iemand je lastig valt dan vraag je om hiermee te stoppen. Als dat niet 

helpt, vraag je een ander om hulp. 
o Je deelt alleen foto’s of filmpjes die tijdens de les gemaakt zijn, als de anderen 

op de foto of het filmpje daarmee akkoord zijn. Tijdens de les kunnen foto’s of 
filmpjes gemaakt worden voor trainingsdoeleinden. Deze worden alleen 
gedeeld binnen de eigen les (mits toestemming is gegeven m.b.t. AVG). 

o Je helpt anderen om zich ook aan deze gedragsregels te houden en spreekt 
degene aan die zich hier niet aan houdt. Vind je dit moeilijk, vraag dan een 
trainer of de vertrouwens contactpersoon om hulp. 

Aanvullend hierop hanteren we ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag de 
regels van NOC*NSF. Deze zijn te vinden op https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit  

 

AANNAMEBELEID 

Fraternitas is een vereniging met veel vrijwilligers en trainers. Deze mensen vormen 
het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze 
leden niet kunnen genieten van trainingen, wedstrijden en activiteiten. Uitgangspunt 
is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de 
toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte 
procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden. Het is uitermate belangrijk dat 
onze (jeugd)leden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig 
sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen 
zijn. 

 

Bij de aanname van nieuwe trainers en vrijwilligers maken we onderscheid tussen 
vrijwilligers die een vergoeding ontvangen, zoals trainers, en vrijwilligers die geen 
vergoeding ontvangen, zoals assistenten, bestuursleden en overige vrijwilligers.  

https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit
https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit
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Fraternitas neemt de volgende stappen bij het werven en inzetten van trainers: 

• Tijdens het intake/kennismakingsgesprek met trainers wordt gewezen op:  
o het beleidsplan omtrent Veilig Sport Klimaat 
o gedragscodes 
o de handleiding van trainers 
o de taakomschrijving van de trainers 
o hoe te handelen met ongevallen  
o etc. 

• Het streven is dat trainers die zelfstandig les geven minimaal in het bezit zijn 
van een KSS2 licentie. Verder wordt er de mogelijkheid geboden tot het 
opleiden en bijscholen van trainers. 

• Bij gecontracteerde trainers worden mogelijke referenties gecheckt 
• Voor gecontracteerde trainers wordt een VOG aangevraagd. 

 

 

Fraternitas neemt de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers, 
zoals bestuursleden, assistenten en overige vrijwilligers: 

• Tijdens het intake/kennismakingsgesprek met bestuursleden wordt gewezen 
op: 

o het beleidsplan omtrent Veilig Sport Klimaat 
o gedragscodes 
o de taakomschrijving van verschillende vrijwilligersfuncties 

• Het streven is om in de toekomst voor bestuursleden ook een VOG aan te 
vagen. 

• Voor vrijwilligers die af en toe komen helpen in lessen of bij activiteiten geldt  
dat zij nooit alleen staan, maar altijd samen met minimaal één trainers die in 
het bezit is van een VOG. 
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Planning en acties 

Actie Planning 

Bespreken beleidsplan VSK Fraternitas met trainers tijdens 
gecombineerde vergadering. 
 

Begin 2022 
afgerond 

Introductie en onder de aandacht brengen VSK Fraternitas 
voor (ouders van) leden in clubblad en nieuwsbrief. 
 

2e kwartaal 2022 
afgerond 

Informatie op de website van Fraternitas over VSK en  
bereikbaarheid VCP. 
 

2e kwartaal 2022 
afgerond 
 

Aanpassing huidig beleid VOG voor trainers en opnemen in 
beleidsplan (bepaling registratie en frequentie). Bijhouden 
door secretariaat 1x per jaar. Dit laten opnemen in de 
begroting door penningmeester. 
 

3e kwartaal 2022 

VOG aanvragen voor alle trainers 
 

3e kwartaal 2022 

Onderzoek naar verplichtingstelling VOT (Verklaring 
Onderwerping Tuchtrecht) voor vrijwilligers en bepaling evt. 
Voorwaarden navragen bij KNGU, hoe dit is geborgd bij de 
KNGU. 
 

3e kwartaal 2022 

Onderzoeken voor welke overige (vrijwilligers)functies de 
vereniging een VOG verplicht wil stellen. Onder andere bij 
omgang met financiën. 
 

3e/4e kwartaal 
2022 

Werkgroep denkt na over hoe het thema binnen de 
vereniging te laten ‘leven’.  
 

Gedurende 2022 

Introductie VSK Fraternitas tijdens Algemene 
Ledenvergadering 
 

Voorjaar 2023 

 

Zie ook de toelichting onder ‘Beleid t.a.v. veilig sportklimaat’: dit overzicht is niet 
compleet en wordt voortdurend aangepast naar het actuele inzicht en de behoeften 
van bestuur, kader of leden. 


