Veilig sportklimaat bij Langlaufvereniging Gouda
Ongewenst gedrag komt vaker voor dan iedereen denkt, maar er wordt minder
vaak over gesproken dan je denkt of wenselijk is. Afspraken maken over ongewenst
gedrag wordt vaak als een verplichting gezien, ook vanuit de gedachte dat zoiets
niet zo vaak voorkomt. Deels klopt het dat je dergelijke afspraken vooral maakt
over situaties waarvan je hoopt dat die nooit voorkomen. Maar juist om in die
eventuele incidenten sterker te staan moet er wel een regeling zijn. Het is
daarnaast belangrijk dat áls er iets speelt op gebied van ongewenste
omgangsvormen, dit bekend is binnen de vereniging. Door het onderwerp
bespreekbaar te maken hopen we dat het uit de taboesfeer wordt gehouden.
Gedragscode
Met onderstaande gedragsode zeggen we “hardop” wat we binnen de vereniging
van elkaar verwachten. Iedereen zal het met de code eens zijn. Hij brengt niet
zoveel nieuws. De punten zijn bedoeld als uitgang van gedachtewisseling over een
veilig sportklimaat. We zullen de gedragscode ook vermelden op de prikborden in
de skihut .












We behandelen elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding
en fatsoenlijk taalgebruik.
We gaan er vanuit dat we allemaal hetzelfde doel hebben namelijk het (helpen)
beoefenen van de langlaufsport en daaraan gelieerde andere buitensporten en
activiteiten in een sportieve veilige sfeer.
We vertonen geen ongewenst gedrag zoals verbaal en fysiek geweld,
discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.
We houden met ons gedrag rekening met de grenzen van de ander.
We gaan netjes om met elkaars spullen en met materiaal van LLV Gouda, de
baan en skihut.
We berokkenen anderen geen schade.
We brengen kritiek bij de persoon waar het hoort.
We helpen anderen om zich ook aan deze gedragscode te houden en spreken
degene die zich daar niet aan houdt erop aan en melden dit zo nodig bij het
bestuur.
Op het terrein van LLV Gouda wordt niet gerookt, zijn drugs niet toegestaan en
wordt alcohol niet geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.

Gedragsregels begeleiders in de sport.
Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag.
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Deze
gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in
de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de
sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact
tussen begeleider en sporter, alsook kinderen, visueel en/of verstandelijk beperkte
sporters.

Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportvereniging op de hoogte
is van deze gedragsregels. Het bestuur zal dit delen met leden en begeleiders (en
andere vrijwilligers). De gedragsregels vormen - aangevuld met de omgangsregels
- een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.
Gedragsregels
Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of
meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met
tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.
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 privéleven van de sporter
door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige
sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden
beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de
sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als
seksueel of erotisch 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
communicatiemiddel dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd
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 ligt - de sporter te
beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele
Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige)
sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties
samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt
geen financiële 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 sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert
dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe
noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen
de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenscontactpersoon NSkiV
Je kunt contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon als je melding wilt
doen van grensoverschrijdend gedrag.
Je kan de vertrouwenscontactpersoon van de NSkiV benaderen voor een melding of
een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. De melding kan gericht worden
aan vertrouwenscontactpersoon@wintersport.nl. De melding wordt strikt
vertrouwelijk behandeld. Ook kan je anoniem een vraag stellen of een melding
maken via het 'S peak Up' systeem via deze link.
De informatie over de vertrouwenscontactpersoon staat hier op de website.

