
Nijmeegse Roeivereniging RV De Waal
Concept

H u ishoudelijk Reglement

I. RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEDEN

AÉikel 1. AANMELDING
'1. a Aanmelding voor het ridmaatschap gebeurt schrifterUk door midder van het

aanmeldingsform ulier bij de ledenadministratie van het bestuur. Van het bericht van
toelating ontvangt het lid schriftelijke bevestiging.

b. Aanmelding voor het lidmaatschap kan vanaí hèt jaar waarin de aanvrager í 1 jaar
wordt.

c. Het bestuur kan een wachflijst instellen voor de toelating van leden als het quotum
voor het maximaal aantal leden, in relatie tot het beschikbare materieel, bereikt is.

Artikel 2. WlJZlclNG GEGEVENS
Het bestuur voert een ledenadministratie waarin onder andere de namen, adressen, e-
mailadressen en bankrekeninggegevens van alle leden zijn opgenomen. Elk lid dient van
een wuziging in zijn gegevens zo spoedig mogerijk berichi te geven aan het bestuur.
opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (email is toegestaan) voor 1
december van het lopende jaar aan het secretariaat van hei bestuur. raituratie, opàepingen
en mededelingen kunnen rechtsgeldig geschieden aan het laatst bekende adres en/oí e-
mailadres.

Artikel 3: BETALINGSVERPLTCHTTNG
1. De verschuldigde contributie moet betaald zijn:

a. door degene die op 1 januari van het verenigingsjaar lid rs, vooll maart van dat jaar;
b. door degene die na 1 januari van het verenigrngsjaar als lid toetreedt, binnen eeh

maand na de datum waarop het bericht van toelating is verzonden.
2. Alle andere verschuldigde bedragen moeten of bij vooruitbetaling oí onvenrvi.lld worden

voldaan.
3. Het bestuur streeft uitdrukkelijk en ter verlichting van de werkzaamheden van de

penningmeester naar automatische incasso van de verschuldigde contributie en
bedragen.

4. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de jaarlUkse contributie.

Artikel 4. TE LATE BETALTNG
1. wanneer de termijnen als bedoeld in artikel s lid 1 onder a en b en in artikel 5 lid 2 zijn

verstreken zonder dat betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden, rs
het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestellíng in verzuim.

2. Aan leden die na een betalingsherinnering nog steeds niet aan hun
betalingsverplichtingen hebben voldaan, wordt een aanmaning vezonden. Hel
verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd met € 15,00 adm inrstratiekosten en een boete
voor te late betalang van 10oh van het verschuldrgde bedrag. Bovendien kan het
betrokken lid in zijn rechten worden beperkt.

3. lndien niet op de in de aanmaning vermelde datum de verschuldigde bedragen zijn
ontvangen, wordt de vordering van RV De waal overgedragen aan een incassobureau.
De daaruit voortvloeiende burtengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten komen
geheel voor rekening van het in gebreke gebleven lid.
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ArtiKeI 5. VERENIGINGSWERK
1 . Alle gewone leden van 15 Um 75 jaar oud zijn verplicht zich in te zetten voor de

vereniging. De streeÍnorm voor het verenigingswerk in aantal uren wordt jaarlijks voor het
volgende verenigingsjaar door de algemene vergadering vastgesteld. Er wordt uitgegaan
van de leeftijd van het lid op 1 januari van het verenigingsjaar.

2. Het bestuur kan ontheffing verlenen van deze verplichting.

Artikel 6. ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN
De vereniging kent een reglement ongewenste omgangsvormen waar alle leden zich aan
dienen te houden. Het niet naleven ervan kan aanleiding zijn tot het opleggen van een straf
aan de overtreder zoals genoemd in artikel 12 en 13 van d jt Huishoudelijk Reglement. Het
reglement ongewenste omgangsvormen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 7. AANVULLENDE REGLEMENTEN
De vereniging kent aanvullende reglementen voor:

1. Vaarreglement
2. Algemene gebruiken, bevoegd botengebruik en examens
3. Gebruikbotenwagen(s)
4. Nationaal Dopingreglement NederlandseSport
5. Tuchtreglement KNRB

De reglementen genoemd onder 1, 2 en 3 worden vastgesteld door het bestuur. De
reglementen 4 en 5lopen via de besluitvorming van de KNRB.

II, GELDIVIDDELEN

Artikel 8. BASISBEDRAG CONTRIBUTIE
1. De algemene vergadering stelt jaarlijks het basisbedrag van de contributie voor het

volgende verenigingsjaar vast.
2. De contributie bedraagt voor gewone leden'

a. 19 jaar en ouder : 100% van het basisbedrag
b. 11 tot en met '18 jaar . 213 deel van het basisbedrag
Bij de bepaling van de hoogte van de verschuldigde contributie wordt uitgegaan van de
leeftijd van het lid op 1 januari van het verenigingsjaar

3. ln de contributie is begrepen de contributie voor de Koninklijke Nederlandsche Roeibond
(KNRB).

4. Een lid, dat zich in de loop van het jaar aanmeldt, betaalt een contributie die bestaat uit
de volledige jaarcontributie voor de KNRB als genoemd in lid 3 van dit artikel en een naar
het gedeelte van het jaar evenredig deel van de verenig ingscontributie.

III. AANSPRAKELIJKHEID EN TUCHTIVAATREGELEN

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID
1. Een lid is aansprakeli.jk voor alle schade en/of verlies van eigendommen en/of bezittingen

van de vereniging die het gevolg is van zijn opzet en/of nalatigheid.
2. Voor op andere wijze door het lid veroorzaakte schade is de aansprakelijkheid beperkt tot

een eigen risico van maximaal € 150,00.

Artikel 10. BOETES
1. Strafbaar is handelen en/of nalaten dat in sÍijd is met de statuten, het huishoudelijk

reglement, bestuursbesluiten of besluiten van de algemene vergadering.
2. Het bedrag van een boete per overtreding en/of geval van schade dan wel verlies

bedraagt maximaal € 150,00 Per lid.

3. De boete dient te worden betaald binnen de door het bestuur gestelde termijn.



4. Tegen de oplegging van een boete staat beroep open b,j de geschilencomm issie. Dit
beroep houdt geen uitstel van betaling in van de opgelegde boete.

Artikel íí. SCHORSING EN ONTZETTTNG UtT HET LTDMAATSCHAp
1. Schorsing en ontzetting kan uitsluitend opgelegd worden bij handelen en/of nalaten dat in

ernstige mate in strijd is met de statuten, het huishoudelijk reglement of andere
reglementen, bestuursbesluiten of besluiten van de algemené vergadering.2 Van een besluit tot schorsing of ontzetting wordt het betrokken tid ichrifteÍjk in kennis
gesteld. De termijn van de schorsing kan niet van langere duur zijn dan drie maanden na
dagtekening van het bestuursbesluit.

3. Tegen het besluit van schorsing of ontzetting staat beroep open op de
geschillencomm issie. Dit beroep heeft in geval van schorsing geen opschodende
werking. Een lid jegens wie ontzetting is uitgesproken is gedurende de beroepstermijn en
hangende de behandeling van het beroep geschorst.

4. schorsing houdt in dat het lid gedurende de periode van schorsing geen enkel recht dat
voortvloeit uit het lidmaatschap kan uitoefenen, met uitzondering van het recht om
beroep in te stellen zoals genoemd in lid 3 van dit artikel.

5. ontzetting houdt in dat het lid vanaf het moment dat de uitspraak onherroepelijk is
geworden geen lid meer is van de vereniging en derhalve geen rechten uit hoófde van
enig soort lidmaatschap meer kan ujtoefenen.

IV, BESTUUR EN COIVIVISSIES

Artikel 12. VOORZITTER
1. De voorzitter leidt de bestuursverg aderingen.
2. lndien in een bestuursvergadering de stemmen staken, is de stem van de voorzitter

beslisse n d.
3. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze door de vjce-voorzitter vervangen, dan wel

door een ander daartoe aangewezen bestuursltd.

Artikel 1 3. PENNINGMEESTER
1. De penningmeester is belast met het beheer en de verantwoording van de gelden. Hij int

de contributies en alle andere aan de vereniging verschuldigde gelden en vèrricht allè
gebruikelijke betalingen en de door het bestuur goedgekeurde uitgaven.

2. De penningmeester oefent het toezicht uit op het íinancièle beheer door de commissies.
3. De penningmeester kan in overleg en met goedkeuring van het bestuur enkele taken

delegeren aan een van de leden. De pennrngmeester is gehouden op het alert houden
van toezicht op deze taakuitoefen ing.

Artikel 14. SECRETARIS
1. De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst.
2. De secretaris is voorts belast met.

a. het voeren van de correspondentie;
b. het notuleren van de bestuursvergaderingen;
c. het notuleren van de algemene vergaderingen;
d. het bekendmaken van bestuursbeslutten, alsmede;
e. het toezicht op en het beheer van het archieÍ.

3. De secretaris kan in overleg en met toestemming van het bestuur enkele taken delegeren
en is daarbij gehouden alert toezicht op deze taakuitoefening te houden.

Artikel'l 5. BESTUURSREGELINGEN
1. Het bestuur is bevoegd nadere regels te stellen betreffende bepaalde onderwerpen

zo a ls.

a. het gebruik van eigendommen en bezittingen van de vereniging;



b. de toegang tot ruimten van de vereniging;
c. de werkzaamheden van bezoldigde functionarissen;
d. overige onderwerpen.

2. Het bestuur is bevoegd nadere regels te stellen betreffende vaste commissies, overige
commissies en werkgroepen.

ATtiKeI 16. COMMUNICATIE BINNEN DE VERENIGING ALGEMEEN
1 . Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden regelmatig worden geïníormeerd en/of

elkaar iníormeren over de gang van zaken binnen de vereniging en over plannen die in
voorbereiding zijn.

2. Het bestuur doet verslag van zrjn activiteiten en draagt, zo nodig, zorg voor tussentijdse
berichtgeving op de website en het mededelingen bord.

AÉikel 17. COMMISSIES
1. Vaste commissies worden.jaadijks op de algemene vergadering geïnstalleerd door het

bestuur en zijn aan het bestuur verantwoording schuldig.
2. Het bestuur kan van iedere vaste commissie een door het bestuur goedgekeurd

reglement verlangen.
3. Overige commissies en werkgroepen kunnen door het bestuur naar behoefte worden

rngesteld en opgeheven. Bij het verrichten van hun werkzaamheden neemt de ingestelde
commissie of werkgroep de door oÍ vanwege het bestuur gegeven richtlijnen in acht.

4. Tenzlj anders bepaald heeft een lid van een commissie maximaal vier jaar zitting in een
commissie. Na afloop van deze termijn zit hij maximaal nog een termijn van vier jaar in
dezelfde commissie.

ARTIKEL 1 8. GESCHILLENCOMMISSIE
De geschillencommissie bestaat uit 3 leden en zij worden benoemd door de algemene
vergadering voor een periode van 4 jaar. Ztj behandelt de door het bestuur aan een lid
opgelegde straf en/of boetes waartegen het lid binnen een maand na datum van
kennisgeving door het bestuur van de opgelegde sanctie schriftelijk (via email aan een van
de commissieleden is toegestaan) in beroep is gegaan:

1 . De commissie hoort partijen
2. De commissie brengt schriftelijk een voor partijen bindend advies uit binnen een

week na (de laatste) hoorzitting.

V, ALGEIV]ENE VERGADERING

Artikel 19. TERMIJNEN
1. De datum van een te houden algemene vergadering wordt door het bestuur bekend

gemaakt met inachtneming van de krachtens de statuten daarvoor geldende termijnen.
2. lndien op de algemene vergadering vacatures in het bestuur vervuld dienen te worden,

maakt het bestuur hiervan melding bij het oproepen tot de vergadering.
3. lndien de kandidaat-bestuu rsleden bekend zijn maakt het bestuur hun namen bekend bij

het oproepen tot de vergadering. Uiterlijk bij aanvang van de vergadering maakt het
bestuur de namen van kandidaten bekend voor de functie van:
a. voorzitter en/oí bestuurslid;
b. lid van de kascommissie.

4. a. Andere kandidaten voor de in lid 3 van dit artikel genoemde functies moeten door
tenminste 1O stemgerechtigde leden worden voorgesteld. Hun namen en voorletters
moeten bij een schriftelijke door alle voorstellers ondertekende verklaring, tenminste
vier maal vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris
bekend gemaakt zijn.

b. De kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een schriftelijke bereidheidsverklaring



van de voorgestelde persoon.
c. De tegenkandidaten worden zo spoedig mogerijk door het bestuur via haar kanaren

_ (o.a. mededelingenbord, e-mail en websitel bekènó gemaakt.5 Bij de in de reden i,2,3 en 4 van dit artikei bedoerdà termijnen worden de dag van
ontvangst van de bekendmakrng.en die van de argemenevèrgadering niet meËgerekeno.6 De .bekendmakrng dient te gesch ieden door m iddér van een àan aleleden per 

-post 
o1 e-

mail te zenden mededeling.

Artikel 20. LEIDING ALGEMENEVERGADERTNG
1. De voorzitter leidt de algemene vergadering. Geen lid voert het woord dan na het van de

voorzitter te hebben verkregen.
2. lndien de voorzitter zulks voor een regelmatig verloop van de vergadering noodzakelijk

oordeelt, kan hij een lid:
a. het woord ontnemen, dan wel
b bij herhaard storend gedrag, de toegang tot de vergadering voor het verdere verroop

der vergadering ontzeggen.

Artikel 2'1. STEMBUREAU
1. Bil schriftelijke stemmingen wijst de voorzitter twee stemgerechtigde leden aan die het

stembureau vormen.
2. Het stembureau verzorgt de verkiezing met gebrurkmaking van de stembriefjes, die van

een afdruk van het verenig ingsstem per zijn voorzien. Het stembureau besrisi over de
geldigheid van de uitgebrachte stemmen.

3. Het stembureau maakt de uitsrag van de stemming bekend aan de voorzitter.

VI, ALGEÍMENE BEPALINGEN

Artikel 22. SYMBOLEN VAN DE VERENIGTNG
1. De vlag van de vereniging bestaat uit. een wit vlak bovenaan en een rood vlak onderaan,

gescheiden van elkaar door een diagonale lijn. ln het midden bevindt zich het logo van
De Waal.

2. Het bestuur kan ten aanzien van vlaggen, insrgnes en andere onderscheidingstekenen
nadere regeltngen maken.

Artikel 23. VERENIcINGSTENUE
1. Het verenig ingsten ue is samengesteld op basis van de verenig ingskleuren (rood, wit, en

en zwart)
2. Het verenigingsten ue wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 24. WlJZlclNG HUISHOUDELTJK REGLEMENT
1. Dit reglement kan srechts worden gewijzigd door een besruit van de algemene

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het
huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.

2. De voorgestelde wijziging dient per post oí e-mail ter kennis van de leden te worden
gebracht met inachtneming van een termUn van tenmrnste zeven dagen, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

3. Een besluit tot wUziging kan worden genomen met gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.

4. Een wijzíging van het huishoudelijk reglement treedt niet in werking dan nadat de
letterlijke tekst van de wijziging per post of e-mail aan de leden ter kennis is gebracht,
hetgeen dient te geschieden binnen twee maanden na vaststelling van de wijziging.



Nijmeegse Roeivereniging De Waal

Reg lement ongewenste om gangsvormen

De Nijmeegse Roeivereniging De waal rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en
welzijn van leden, en anderen verbonden aan de R.V. De waal tot haar taken. Een belangrijk
aspect van welzijn zijn respectvolle omgangsvormen, respectievelijk het voorkomen van
ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt primair om een gezamenlijke inspanning van alle
leden samen, waarbij ieder binnen de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheid dient te
nemen. Om aan te geven welke omgangsvormen als ongewenst worden ervaren en
derhalve niet getolereerd worden en om aan te geven hoe en waar personen, die worden
geconfronteerd met dergelijk gedrag, melding kunnen doen, is
het volgende reglement vastgesteld:

Artikel í.BELEIDSVERKLARING BESTUUR
Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen RV De Waal waarin
ongewenste omgangsvormen niet voorkomen. Het bestuur stelt nadrukkell]k dat ongewenste
omgangsvormen niet getolereerd worden. Gebeurtenissen dre daarop betrekking hebben
zullen snel, grondig en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden
onderzocht.
Als eerste stap worden daarbij de persoon of personen waarop deze gebeurtenissen
betrekking hebben, geïnformeerd. wanneer het om vermeende straíbare feiten gaat, worden
hetzij de betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om aangifte bij de politie te dóen, hetzij
doet het bestuur direct aangiÍte bij de politie. lndien nodig legt het bestuur een straf op die
kan variëren van een berisping tot ontzetting uit het lidmaatschap.

vastgesteld door de algemene vergadering op 2 november 2016

INLEIDING

ATtiKeI 2.ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN
Ongewenste omgangsvormen zijn als volgt te omschrijven: handelingen van een groep of
van een individu, gerrcht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend,
vernederend of intimiderend ervaart oí simpel gezegd: gedrag waardoor anderen zich minder
prettig of bedreigd voelen.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt binnen RV De Waal in ieder geval verstaan:
seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, fysiek geweld, aanstootgevend gedrag,
ongewenst taalgebruik en andere voTmen van (verbale) agressie.

ln bijlage 1 Omgangsregels staat vermeld hoe we bij RV De Waal op een prettige manier
met elkaar kunnen omgaan. ln bijlage 2 Gedragsregels staat vermeld waar
coachesitrainers/begeleiders zich aan dienen te houden.



Artikel 3. VERTROUWENSPERSOON
Het bestuur benoemt één oÍ meerdere vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon draagt
zorg voor de opvang van leden die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. De
vertrouwenspersoon gaat uit van de belangen van het betreffende lid en is in principe
gehouden aan geheimhouding. De vertrouwenspersoon doet niets zonder dat het lid dit wil
en gaat in vertrouwen met de iníormatie om.

Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon gevraagd en ongevraagd advies en informatie aan
het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenste
omgangsvormen.

De voorzitter van het bestuur treedt op als directe contactpersoon voor de
vertrouwenspersoon/personen. Eén maal per jaar rapporteert de
vertrouwenspersoon/personen aan het bestuur over hun algemene ervaringen met de
omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve
maatregelen.

De contactgegevens van de vertrouwenspersoon/personen worden binnen RV De Waal
bekend gemaakt via onze nieuwsbrieven, verenigingskanalen waaronder onze website.

Artikel 4. MELDING
AIs een lid of een gast van RV De Waal dan wel personen van andere verenigingen waar RV
De Waal op bezoek is geweest, te maken hebben of hebben gehad met ongewenst gedrag
of ongewenste omgangsvormen van De Waalleden dan kan die persoon op twee manieren
melding daarvan doen,
1. Contact opnemen met het bestuur van RV De Waal.

Als er een melding van ongewenst gedrag binnenkomt, zal een bestuurslid zo snel
mogelijk na de melding contact opnemen met de betrefíende persoon of personen.

2. Contact opnemen met een vertrouwenspersoon
Als er een melding/klacht van ongewenst gedrag bij een vertrouwenspersoon
binnenkomt, dan lost de vertrouwenspersoon die melding/klacht niet op, maar draagt de
vertrouwenspersoon er zoÍg voor dat in de eerste plaats de melder/klager wordt
opgevangen, begeleid en ondersteund. Na de eerste opvang kan de
vertrouwenspersoon:
a. samen met de melder/klager analyseren wat er precies aan de hand is

b. samen met de melder/klager doornemen wat reeds ondernomen is en wat nog te
doen is

c. zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling
d. adviseren over het indienen van een formele interne klacht
e. nagaan of er een procedure richting tuchtrechtspraak ingezet kan of moet worden
í. eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening
g. nazorg geven

Artikel 5. POSITIE VAN KLAGER EN AANGEKLAAGDE, STRAFFEN EN BEROEP
Vanaf het moment dat een klager een interne klacht indient bij het bestuur wegens
ongewenst gedrag is de potentiële aangeklaagde bekend. De aangeklaagde kan, ongeacht
de aard en ernst van de klacht, rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benaderlng door
het bestuur. Het bestuur van RV De Waal hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel,
grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij

schuldig bevinding besluit het bestuur over passende corrigerende disciplinaire maatregelen
en/of straf. Tegen de opgelegde straf kan beroep worden aangetekend bU de
geschillencom missie.



ATtiKeI 6. GEHEIMHOUDING EN BESCHERMING
Een ieder dje betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking heeft
over de gegevens waarvan hij het venrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet
vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet voor zover enig wettelijk
voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of wanneer uit zijn taak bij de uitvoering van dit
reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Het bestuur van RV De waal draagt er zorg voor dat personen die melding doen niet worden
benadeeld in hun positie binnen de vereniging.



De Nijmeegse Roeivereniging De waal vindt afspraken over de manier van omgaan met
elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen, Daikan alleen
als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dat betekent dat RV De waal
alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik,
discrim inerende, racastische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of
opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vindt.

De RV De waal vraagt van alle leden en iedereen die de vereniging bezoekt zich te houden
aan onderstaande omgangsregels. Niet alle zaken die anderen iunnen kwetsen, kunnen in
regels verwoord worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel
toelaatbaar is.

Bijlage 1

Omgangsregels

'1. lk accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. ledereen telt mee
binnen de vereniging.

2. lk houd rekening met de grenzen die de ander aangeeít.
3. lk val de andeÍ niet lastig.

4. lk berokken de ander geen schade.
5. lk maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtsposltie.
6. lk scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. lk negeer de ander niet.

8. lk doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. lk vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens

mee.

10. lk kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn oí haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. lk stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands

uiterljjk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat

niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich

daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de vertrouwenspersóon of het
bestuur.



Bijlage 2

Gedragsregels

Het Noc.NSF heefl voor de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld ter preventie
van seksuele intimidatie. Ze zijn van belang voor iedereeÀ ole aan sport doet. Deze
gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst
begeleider genoemd). De gedragsregels geven aaÀ waar de grenzen liggen in het contact
tussen begeleider en sporter.

RV De Waal onderschrijft deze gedragsregels van harte. Overtreding van deze
gedragsregels kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

Deze gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport zijn:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich
veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in
zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter óoor te dringen dan
nodig is in het kader van de sportbeoefentng.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)m isbruik of seksuele intimidatie
tegenover de sporter.

4. seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter
tot zestien.iaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd ais slksueel
misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of
de begelerder deze aanrakrng naar redelijke verwachting als seksueel of eroiisch van
aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken
van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
comm unicatiem iddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training (stages), wedstrijden en reizen gereseryeerd en met
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de
kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ljgt - de sporter te
beschermen tegen schade en (machts)m isbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar
waar bekend oí geregeld is wie de belangen van de (eugdige) sporter behartigt, is de
begeleider verplicht met deze personen oÍ instanties samen te werken, opdat iij hun
werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelUke
bedoeling tegenprestaties te vragen. ook de begeleider aanvaardt geen íinanciële
beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de
gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen
die bij de spoder is betrokken. lndien de begeleider gedrag signaleert dat niet in
overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakehjke actie(s)
ondernemen.

11. ln die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

(Gedragsregels voor begeleiders zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement
Seksue/e lntimidatie in de AV yan NOCWSF van 15 november 2011)


