
Preventief beleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag. 

Seksuele intimidatie (of ongewenste intimiteiten) en ander grensoverschrijdend 
gedrag kan overal voorkomen, dus ook bij de volleybalvereniging. Onder seksuele 
intimidatie wordt seksueel (getint) gedrag verstaan dat als ongewenst of 
gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen, gebaren 
of opmerkingen. Van een vervelend grapje tot aanranding.  

Er zijn voor dit doel gedragsregels opgesteld, (zie onder). Ook is er een breder preventief 
beleid voor aannamebeleid inclusief VOG (Verklaring omtrent gedrag) voor 
functionarissen binnen VCH en een VCP (Vertrouwens Contact Persoon). Seksuele 
intimidatie kan voorkomen tussen volwassen sporters, maar ook tussen volwassenen en 
kinderen. Bijvoorbeeld een coach die bij het geven van aanwijzingen aan een speler of 
speelster onnodig lichamelijk contact maakt. Of een trainer die een volleyballer buiten de 
trainingen veel aanraakt. Of een bestuurder die dreigt een speler uit de selectie te gooien 
als deze niet ingaat op zijn seksuele toenadering. De taboesfeer wordt beetje bij beetje 
doorbroken, maar nog steeds is seksuele intimidatie in de sport niet altijd overal 
bespreekbaar. De vaak familiaire sfeer binnen de vereniging is vaak de oorzaak dat 
seksuele intimidatie te laat wordt herkend of dat het gevoel heerst "dat komt bij ons niet 
voor". Maar het kan helaas overal gebeuren.  

Vertrouwenscontactpersoon 

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging 

of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag 

heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en 

hier met iemand over wil praten. De VCP helpt je graag op weg 

naar hulp. Elke sportbond heeft een VCP, tot nu toe heeft bijna 

40% van de verenigingen er ook één. Bij VCH is dit sinds 1 februari 

2019 Maria De Goeij. Maria is speelster bij onze recreantengroep 

en te bereiken via mail (hansenmariadegoeij@kpnmail.nl) of bel 06-

18437367 

Bij de Nevobo, is Janine Pleizier de VCP, te bereiken 
via janine.pleizier@nevobo.nl  of bel 06  4631 7335 

 

 

Algemene gedragsregels VCH     maart 2019 

 

Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Sport kan een belangrijke 
maatschappelijke waarde hebben binnen onze samenleving, maar helaas zien 
we ook negatieve verschijnselen zoals scheldpartijen, schreeuwende ouders, 
negatief gedrag van spelers en supporters. VCH hecht veel waarde aan de 
naleving van algemene normen en waarden. VCH staat voor sportiviteit en 
respect. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragsregels houdt. 
Spreek elkaar aan, als iemand deze regels niet naleeft, of meldt het bij de 
begeleiders/coaches. 
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Sporters 

1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. 

2. Speel volgens de officiële spelregels. 

3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk. 

4. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter op een sportieve manier. 

5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren 
en woorden. 

6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. 

7. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent. 

8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. 

9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag 

10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, 
bijvoorbeeld met je coach/begeleider, teamgenoten of je ouders. 

11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport 
mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo 
vanzelfsprekend.  

Ouders en verzorgers 

1. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 

2. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. 

3. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het 
resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling. 

4. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken 
aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/-vrouw. 
Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft 
gemaakt of een wedstrijd heeft verloren. 

5. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed 
spel van beide teams. 

6. Val een beslissing van een scheidsrechter of coach niet in het openbaar af en 
trek nooit hun integriteit in twijfel. 

7. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten 
door de jeugd te voorkomen. 

8. Erken de waarde en het belang van trainers/coaches en scheidsrechters. Deze 
vrijwilligers geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te 
maken.  

Trainers en coaches/begeleiders 

1. Wees redelijk in de eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het 
enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses 
hebben. 

2. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de spelregels. 

3. Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag 
onttrekken. 

4. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, vaardigheid en fysieke 
gesteldheid. 



5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is 
slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. 

6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een 
wedstrijd verliezen. 

7. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en vermijd discussies tijdens de 
wedstrijd. 

8. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren 
en woorden. 

9. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de 
beslissing van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander. 

10. Kinderen hebben een trainer, coach/begeleider nodig die zij respecteren. 

11. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. 

12. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en 
ontwikkeling van kinderen. 

13. Hanteer het 4-ogen principe: Zorg dat je binnen je club afspraken maakt dat er 
nooit 1 volwassene (niet zijnde de ouders/ verzorgers) alleen met een 
jeugdspeler in een afgesloten ruimte is zoals een kleedkamer of EHBO hok, er 
moet altijd iemand kunnen meekijken of meeluisteren. Dit geldt ook voor het 
vervoer van en naar wedstrijden of toernooien. 

Scheidsrechters 

1. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat 
je fluit. 

2. Fluit vol overtuiging en durf consequent te fluiten. 

3. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 

4. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld je gedrag sportief is. 

Zijn er ondanks bovengenoemde regels toch nog problemen, zit je ergens mee of 
ben je het ergens niet mee eens? Blijf er dan niet mee lopen maar bespreek het met 
je trainer, coach/begeleider, de Vertrouwens Contact Persoon of iemand van de 
jeugdcommissie / TC. Dan kunnen we daar vast iets aan doen. 

 


