Een veilig sportklimaat bij
Hockeyclub Etten-Leur?
Daar teken ik voor!

Samen met alle coaches, begeleiders, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers én
ouders streeft Hockeyclub Etten-Leur naar een veilig sportklimaat. Is dat lastig?
Helemaal niet! Als jij akkoord gaat met de 10 omgangs- en gedragsregels die we
met elkaar hebben bedacht, dan zorg je voor sportplezier. En geef je agressie,
geweld en (seksuele) intimidatie geen kans. Daar teken jij toch voor?!

De 10 omgangs- en gedragsregels van
Hockeyclub Etten-Leur*
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* daar waar ‘begeleider’ staat wordt ook de trainer/coach bedoeld.

ALGEMEEN GEDRAG We accepteren de ander zoals hij is. We

discrimineren niet en hebben respect voor iedereen met wie we te maken
krijgen. Dus ook voor de tegenstander, scheidsrechters en andere vrijwilligers.
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AFSTAND We houden professionele afstand tot (minderjarige)
jeugdspelers. Begeleiders mengen zich niet in privélevens buiten de hockey.
En zoeken geen ongevraagde toenadering tot minderjarigen, ook niet via
whatsapp, Facebook of andere (sociale) media.

VEILIGE OMGEVING Begeleiders zorgen voor een omgeving en sfeer

waarin hun teamleden zich veilig voelen. Zij zien er bovendien op toe dat de
omgangs- en gedragsregels worden nageleefd door iedereen die bij de spelers
betrokken is.

4

AANRAKING We vermijden situaties waarin ongepaste aanrakingen
kunnen ontstaan. Begeleiders zijn zich bewust van fysiek contact, bijvoorbeeld
bij het aanleren van een oefening of techniek. Doe dit openlijk, voor de hele
groep… om misverstanden te voorkomen.
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INTIMIDATIE Begeleiders onthouden zich van elke vorm van machtsmisbruik
of (seksuele) intimidatie richting het team en/ of de individuele sporter.

De volledige omgangs- en gedragsregels en Hockeyclub Etten-Leur vind je op hcel.nl/vsk

PRIVACY We houden rekening met de privacy van (jeugd)spelers.
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Begeleiders gaan een kleedkamer pas binnen nadat iedereen is omgekleed.
Tijdens een (trainings)kamp of toernooi verblijven zij in een aparte ruimte.
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TEGENPRESTATIE We zijn niet van ‘als jij dit voor mij doet, dan doe ik
dit voor jou’. Begeleiders nemen dus geen financiële beloningen, cadeaus of
andere (im)materiële vergoedingen aan. En natuurlijk stellen begeleiders dit
ook niet voor aan spelers van hun team.

MISBRUIK Meerderjarige begeleiders zijn onder geen beding geoorloofd
seksuele handelingen te verrichten of relaties aan te gaan met jeugdspelers tot
16 jaar. Dit wordt wettelijk beschouwd als seksueel misbruik.

BESCHERMING We doen er alles aan om onze (jeugd)leden te
beschermen en een veilig sportklimaat te bieden. Begeleiders zijn verplicht hun
spelers tegen geweld, agressie en intimidatie te beschermen. Maar óók tegen
ongepast gedrag van ouders aan de zijlijn!
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VERANTWOORDELIJKHEID In gevallen waarin deze omgangsen gedragsregels niet voorzien, is het de verantwoordelijkheid van
begeleider om in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenscontactpersoon: jouw eerste aanspreekpunt!
Ervaar jij ongewenst gedrag? Of is er sprake van een concreet
incident? Praat hier over met de vertrouwenscontactpersoon (VCP)
van Hockeyclub Etten-Leur: Bart Bugter. Bart Bugter heeft geen
zitting in het bestuur of commissies, maar heeft vanwege zijn beroep
(huisarts) de deskundigheid om zorgvuldig om te gaan met informatie
die vertrouwelijk is. De VCP handelt volgens het ‘Protocol Sociaal
Veilige Sportomgeving’ van het NOC*NSF.
Bart Bugter, vertrouwenscontactpersoon
E-mail: vcp@hcel.nl
Naam

Alle meerderjarige begeleiders (18+) die actief zijn bij
Hockeyclub Etten-Leur ondertekenen deze omgangsen gedragsregels en dienen zich hieraan te houden.

Geboortedatum

Handtekening, datum

