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1 Inleiding 
 

Ongewenst en, meer specifiek, grensoverschrijdend gedrag is een actueel 

maatschappelijk thema. Zeker ook in de sport. Via deze link Alles over sport is er veel 

informatie over te vinden. Een passage daaruit: "Terugblikkend op hun jeugdjaren 

heeft 38% van de volwassenen in Nederland minstens één keer te maken gehad met 

psychisch grensoverschrijdend gedrag in de sport en 11% met fysiek 

grensoverschrijdend gedrag. Met seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft 14% te 

maken gehad."  

Dat zijn grote aantallen. Bij zulke aantallen is niet zomaar aan te nemen, dat dit bij 

TVAP niet aan de orde kan zijn. Het bestuur wil graag een vereniging waar iedereen 

zich veilig voelt en weet. En mocht een lid onveiligheid of ander ongewenst gedrag 

ervaren, dat er dan een laagdrempelige mogelijkheid is om daarover het verhaal of 

een melding te doen aan iemand, die in eerste instantie raad kan geven en zo nodig 

verder de weg kan wijzen. Dat is dan aan een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De 

aanstelling van een VCP is een van de maatregelen uit de toolkit van de NOC*NSF om 

de kans op ongewenst gedrag te verkleinen. 

Preventief beleid steunt op 3 pijlers: 

• Gedragsregels 

• Aannamebeleid 

• VCP 

Per pijler volgt hierna een uitwerking. Tot slot is er aandacht voor de communicatie 

hierover. Effectieve communicatie is de succesfactor voor werkend preventief beleid. 

 

2 Gedragscodes 
 

Onze leden willen graag tennissen in een sportieve, veilige en respectvolle omgeving. 

Sporten in zo’n omgeving draagt bij aan een plezierige sportbeoefening, wat ervoor 

zorgt dat leden het plezier in het tennis behouden. Op deze manier blijven ze langer 

de sport beoefenen.  

Er is daarom binnen de KNLTB een project Fair Play opgezet, met als uitgangspunt 

een zoveel mogelijk integrale en uniforme aanpak voor alle doelgroepen en alle 

misdragingen. We willen bij deze aanpak aansluiten en bewustwording creëren bij 

iedereen binnen onze vereniging en vooral voorkomen dat misdragingen 

plaatsvinden. De aanpak moet er ook voor zorgen dat een overtreding van de 

gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk gemeld en aangepakt wordt.  

https://www.allesoversport.nl/artikel/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-in-de-sport-feiten-en-fabels/
https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag/wat-kan-ik-als-club-doen-om-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-te-voorkomen


 - 3 - 

In de bijlagen zijn de meest relevante, geldende gedragscodes en het reglement 

vertrouwenscontactpersoon opgenomen. 

 

3 Aannamebeleid 
 

Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het 

aardige en populaire mensen, die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. 

Bekend is dat ze situaties opzoeken, waarin ze makkelijk in contact komen met 

kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. 

Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Een goed 

aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van 

aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt 

worden om binnen onze vereniging een functie te vervullen. Daarom zullen we in 

ieder geval met de tennisleraren onderstaande stappen doorlopen: 

• Een kennismakingsgesprek. 

• Checken van referenties: contact met club waar eerder is gewerkt. 

• Aanvragen van een VOG en herhalen elke 3 jaar. 

• Bekend maken met de gedragsregels (zie hierboven). 

 

4 Vertrouwenscontactpersonen 
 

In de sport zijn Vertrouwenspersonen en Vertrouwenscontactpersonen actief. 

In de praktijk blijkt dat de functies van de Vertrouwenspersoon en de 

Vertrouwenscontactpersoon vaak door elkaar gehaald worden. Daarom kort een 

uitleg van de inhoud van deze functies. 

De VCP is binnen de sportvereniging 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 vertrouwenscontactpersoon is degene die preventief beleid bij de vereniging kan 

aanreiken of preventief beleid opzet. 

Naast het netwerk van Vertrouwenscontactpersonen van verenigingen, is er bij 

NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule Vertrouwenspersonen, die de 

eerste opvang doen, en ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als 

inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het 

verenigingsbestuur. 

Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een Vertrouwenspersoon 

inschakelen- al dan niet via de Vertrouwenscontactpersoon- zeer wenselijk. Vele 

verenigingen en alle - bij NOC*NSF aangesloten- sportbonden hebben een 
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Vertrouwenscontactpersoon. Zo heeft ook de KNLTB Vertrouwenspersonen: 

https://www.knltb.nl/over-knltb/fair-play/vertrouwenspersonen/ . 

VCP’s fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, 

toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze 

bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. 

De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. 

Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te 

nemen. 

De functie en werkwijze van VCP is beschreven in het Reglement 

Vertrouwenscontactpersoon. 

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor eenieder, die 

opmerkingen of vragen heeft m.b.t. seksuele intimidatie of over een concreet 

incident een gesprek wil met de vereniging. Deze gesprekken zijn in principe 

vertrouwelijk. 

De vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang 

van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving, 

die in bepaalde gevallen de VCP en het Bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te 

doorbreken. 

Eenieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, 

klachten, aangifte met betrekking tot ongewenste gedragingen. De VCP is hiervoor 

het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. 

De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en 

worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen. 

 

5 Communicatie 
 

Effectieve communicatie is gebaat bij een actuele basis en herhaling. Op de website 

en de Facebookpagina zal actuele informatie worden opgenomen over de geldende 

gedragscodes en regels voor aannamebeleid en VCP’s. Daar horen ook de 

contactgegevens van de VCP’s bij. Op de website zal aan ons beleid en uitvoering op 

dit gebied een afzonderlijke pagina worden gewijd. In de kantine zullen we 

brochures, posters e.d. van de KNLTB op dit gebied een goede plek geven. Ook daar 

horen de contactgegevens van de VCP’s bij. 

Daarnaast is het van belang bij herhaling de aandacht te vestigen op het bestaan van 

de regels en de aanwezigheid van de VCP’s. Herhaling bevordert de bewustwording. 

Om zo goed mogelijk over te komen is het belangrijk de boodschap met de goede 

toon over te brengen en onderscheid te maken naar gelegenheid en doelgroep.  

 

https://www.knltb.nl/over-knltb/fair-play/vertrouwenspersonen/


 - 5 - 

Te onderscheiden doelgroepen zijn: 

• Jeugdleden 

• Ouders 

• Seniorleden 

• Tennisleraren/-begeleiders 

• Vrijwilligers 

• Bezoekers 

• Bestuur 

Voor de jeugdleden en de ouders biedt bijvoorbeeld het ouder/kindtoernooi een 

mooie gelegenheid om bekendheid te geven aan beleid, regels en VCP’s. Voor 

seniorleden en vrijwilligers bieden de applausdag en de ledenvergadering goede 

podia om hieraan aandacht aan te besteden. 

Tennisleraren wordt al gevraagd de gedragscode te ondertekenen. Daarnaast 

verdient het aanbeveling de veilige sportomgeving een vast agendapunt te laten zijn 

in het reguliere overleg tussen tennisleraren en vereniging (bestuur en 

jeugdcommissie). 

Voor bezoekers is er vooral het informatiemateriaal op het park en de informatie op 

de website. 

In het bestuur wordt een lid als portefeuillehouder voor ‘veilige sportomgeving’ 

aangewezen en zullen de VCP’s minimaal 1x per jaar worden uitgenodigd om van 

gedachten te wisselen over dit thema. In het jaarverslag zal steeds melding worden 

gemaakt van de ervaringen van de VCP’s. 

 

 

  



 - 6 - 

 

6 Algemene Gedragscode ‘Fair Play in Tennis’  
 

Bron: https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/over-

knltb/regelgeving/algemene-gedragscode.pdf  

Als KNLTB staan wij voor het vergroten van de betekenis van tennis in Nederland 

door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en 

organisatie van tennis als sport voor iedereen van jong tot oud en ongeacht het 

spelniveau. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennissport. Hierbij 

moet onder meer gedacht worden aan discriminatie, gebruik van stimulerende 

middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit en 

seksuele intimidatie. De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport 

hoog in het vaandel staan. Iedereen van pure recreant tot bijvoorbeeld 

wedstrijdtennisser, tennisleraar, coach, trainer, scheidsrechter, supporter, ouder of 

bestuurder/vrijwilliger behoort zich integer te gedragen. Om een gemeenschappelijk 

kader voor integriteit te bieden introduceert de KNLTB de ‘Fair Play in Tennis’ 

gedragscode. Deze gedragscode is van toepassing op alle KNLTB leden, maar in 

principe ook op niet-KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de 

tennissport. Neem je verantwoordelijkheid en spreek mensen aan op niet-integer 

gedrag! De ‘Fair Play in Tennis’ gedragscode is zeker niet vrijblijvend! De gedragscode 

is bindend voor de betrokkenen. Op overtredingen van de gedragscode is het KNLTB 

tuchtrecht van toepassing. Wij verwachten dat eenieder die schendingen van deze 

gedragscode constateert, dit ook meldt. Melding van een schending is zeker niet 

uitsluitend voorbehouden aan gedupeerden van een schending. Samen zijn we 

verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland en de integriteit van 

onze KNLTB tennisgemeenschap! ‘Fair Play in Tennis’ is vastgesteld door het 

Bondsbestuur van de KNLTB en bekrachtigd door de Ledenraad.  

TROTS OP JE SPORT  

1. Straal trots uit op onze tennissport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de 

naam van de tennissport en de KNLTB kan schaden.  

2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk 

belangrijke tennisgemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die 

bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving.  

EERLIJK EN PROFESSIONEEL  

3. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing 

zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en 

onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. Onbetamelijk taalgebruik is uit den boze.  

4. Doe altijd je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. 

Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie 

https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/over-knltb/regelgeving/algemene-gedragscode.pdf
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/over-knltb/regelgeving/algemene-gedragscode.pdf
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kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of 

wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.  

RESPECT  

5. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en 

ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze 

gerespecteerd worden. Pest niet.  

6. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en 

gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak 

geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 

geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.  

7. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je 

van seksuele intimidatie.  

8. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het 

verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.  

9. Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.  

VOORBEELDFUNCTIE  

10. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer 

als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en 

functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar 

je in verkeert.  

11. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees 

betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies 

op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of 

belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie.  

MAAK INTEGRITEIT BESPREEKBAAR  

12. Zorg ervoor dat je binnen je vereniging en in KNLTB verband het onderwerp 

integriteit bespreekbaar maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag 

en meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen.  

SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE  

13. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode 

de juiste invulling te geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van deze 

gedragscode te melden. Op overtredingen van deze gedragscode is het KNLTB 

Tuchtrecht van toepassing.  
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7 Gedragscode voor de verenigingsvrijwilligers  
 

Bron: https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/over-

knltb/regelgeving/gedragscode-voor-de-verenigingsvrijwilligers.pdf  

Integriteit in de tennissport begint bij de KNLTB. Als bond hebben wij een 

voorbeeldfunctie voor onze leden. Het is dan ook daarom dat, naast de werknemers 

en de vrijwilligers van de KNLTB, de vrijwilligers van verenigingen (in welke vorm dan 

ook) (hierna: de vrijwilliger) geacht worden hun functie binnen de tennissport integer 

te verrichten. Deze gedragscode is een specifieke aanvulling op de “Fair Play in 

Tennis” gedragscode toegespitst op de onderhavige doelgroep. Deze gedragscode 

bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die zich op vrijwillige basis 

inzet voor de tennisvereniging. Gedragscode De vrijwilliger:  

ALGEMEEN  

1. Onderschrijft de verantwoordelijkheid van de KNLTB: de vrijwilliger draagt bij aan 

de verantwoordelijkheid van de KNLTB voor de sport tennis en bij inhoudelijke en 

maatschappelijke relevante gewenste thema’s.  

PROFESSIONALITEIT  

2. Weet het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen: de vrijwilliger 

beoefent zijn functie op een efficiënte en ethische wijze, rekening houdend met 

ieders belangen bij de sport tennis. In de uitoefening van zijn functie overtreedt hij 

nooit regels uit deze gedragscode.  

3. Is betrouwbaar: houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en 

besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor 

het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen 

gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.  

4. Stelt zich dienstbaar op: handelt altijd in het belang van de vereniging of andere 

rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden.  

5. Is zorgvuldig: handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen 

worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden 

van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke 

informatie.  

PERSOONLIJKE INTEGRITEIT  

6. Heeft respect: De vrijwilliger behandelt mensen eerlijk en gelijk, ongeacht geslacht, 

ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, 

politieke mening, sociaaleconomische status etc.  

https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/over-knltb/regelgeving/gedragscode-voor-de-verenigingsvrijwilligers.pdf
https://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/over-knltb/regelgeving/gedragscode-voor-de-verenigingsvrijwilligers.pdf
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7. Onthoudt zich van gedragingen waardoor de sport in diskrediet kan worden 

gebracht: Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en of 

beledigende opmerkingen.  

8. Blijft van anderen af: Raakt niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruikt geen 

fysiek geweld. Onthoudt zich van seksuele intimidatie. Pesten wordt niet getolereerd.  

9. Is financieel transparant: De vrijwilliger zal nooit enige vorm van corruptie, fraude 

of omkoping bezigen.  

10. Neemt geen giften aan: er mogen geen giften in de vorm van een cheques of geld 

worden aangeboden of aangenomen. Geschenken met een (geschatte) tegenwaarde 

van meer dan €150,- moeten in elk geval worden gemeld bij de voorzitter van het 

bestuur/de commissie, werkgroep en dergelijke.  

11. Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling: Vervult geen nevenfuncties die 

in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in 

strijd kan zijn met zijn functie. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de 

schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.  

12. Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt voorzichtig: Zal niet 

wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog 

niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan 

bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de informatie niet openbaar 

is gemaakt.  

13. Onthoudt zich van andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig 

beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder het indirect opdragen, 

toestaan en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de genoemde 

weddenschappen aan te gaan.  

14. Vrijwilligers zijn verplicht (een vermoeden van) matchfixing of doping, of 

pogingen daartoe, te melden.  

VERANTWOORDELIJKHEID  

15. Zorgt voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid: De KNLTB streeft naar 

optimale arbeidsomstandigheden – ook bij verenigingen, waardoor de veiligheid en 

de gezondheid van de vrijwilligers zo veel als mogelijk wordt gewaarborgd en 

waardoor het welzijn van hen zo veel als mogelijk wordt bevorderd. De KNLTB 

verlangt dat zijn vrijwilligers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteit van het milieu en het efficiënt gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. 

Daarom zullen zij de aan hen toegekende of ter beschikking gestelde materialen, 

uitrusting, apparatuur en andere activa zorgvuldig als “goed huisvader” beheren, er 

op een juiste wijze mee omgaan en gebruiken voor zakelijke doelen.  

16. Werkt mee aan een heldere en open communicatie: Op alle niveaus wordt een 

ieder zo geïnformeerd dat iedereen zijn vastgestelde rol binnen de organisatie 
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optimaal kan vervullen. Communicatie met medewerkers van de KNLTB, tussen 

vrijwilligers en met externen zal op een eerlijke en open manier plaatsvinden.  

17. Zet zich in voor een goede samenwerking: Het is belangrijk dat vrijwilligers, zowel 

intern als extern, goed met elkaar samenwerken.  

18. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. 

Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/of 

grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt 

adequaat op tegen het schenden van regels, normen door sporters, tennisleraren, 

trainers, coaches, werknemers, supporters, en anderen.  

19. Ziet toe op de naleving van regels en normen: Zie toe op de naleving van de 

reglementen, de huisregels, wet- en regelgeving, deze gedragscode en andere van 

toepassing zijnde normen.  

20. Is waakzaam en alert op signalen van (mogelijke) overtredingen van deze 

gedragscode en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de 

vertrouwenspersoon van de KNLTB en/ of contact op te nemen met het Meldpunt 

van de KNLTB of het Vertrouwenspunt Sport.  

Op overtredingen van deze gedragscode is het KNLTB Tuchtrecht van toepassing. 
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8 Reglement Vertrouwenscontactpersoon    
 

Artikel 1 Uitgangspunt 

1.1 De tennisvereniging Anna Paulowna, gevestigd te Anna Paulowna aan 

Sportpark Kleine Sluis 4, hierna te noemen “de vereniging” heeft als 

onderdeel van haar beleid dat ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, 

waaronder seksuele intimidatie, binnen de vereniging moet worden 

tegengegaan.  Daartoe gelden binnen de vereniging de gedragscodes zoals 

vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: 

KNLTB).   

1.2 Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor een gezonde, veilige 

sportomgeving. Echter is het evenzeer een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de leden zelf om respectvolle omgangsvormen te 

hanteren en ongewenste omgangsvormen te voorkomen.  

1.3 Bij de inschrijving als lid wordt de toepasselijkheid van dit reglement

 overeengekomen.     

1.4  Het bepaalde in dit reglement geldt onverminderd het bepaalde in de

 statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.  

 

Artikel 2 Vertrouwenscontactpersoon  

2.1 De vereniging kent de functie van vertrouwenscontactpersoon (hierna: VCP). 

De VCP wordt door het bestuur aangesteld. Het bestuur kan besluiten in 

plaats van één, twee VCP’en aan te stellen, waarbij het de voorkeur heeft 

zowel een vrouw als een man aan te stellen. In een dergelijk geval dient 

onder de term “VCP” in dit reglement twee VCP’en te worden verstaan. De 

VCP  heeft tot taak het fungeren als eerste aanspreekpunt voor klachten 

betreffende ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele 

intimidatie.    

2.2 Alleen leden van de vereniging kunnen als VCP worden aangesteld.   

2.3 Het bestuur draagt zorg dat de aanstelling van de VCP zo spoedig mogelijk 

aan de leden wordt bekendgemaakt.      
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Artikel 3 Werkwijze VCP 

3.1 De taak van de VCP is het ontvangen van klachten van leden die te maken 

hebben met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.  

 

3.2 De VCP voert deze taak uit op de navolgende wijze.  

- in een eerste gesprek met de klager de klacht analyseren en hulp bieden 

- adviseren over het al dan niet indienen van een formele klacht bij het 

bestuur van de vereniging 

- in overleg met klager : doorverwijzen  

- nazorg verlenen      

3.3 De VCP blijft na de melding als bedoeld in 3.1 op verzoek van het bestuur 

beschikbaar als adviseur.  

3.4 De VCP neemt strikte geheimhouding in acht omtrent de ingediende klacht, 

met dien verstande dat het bepaalde in artikel 4.1 van toepassing is.     

 

Artikel 4 Verdere afhandeling  

4.1 De VCP zal de voorzitter van het bestuur, zijnde de verantwoordelijke binnen 

het bestuur voor het tegengaan van ongewenste omgangsvormen, over elke 

ingediende klacht informeren. Daarbij zal de VCP een korte zakelijke 

weergave van de klacht geven zonder de identiteit van de klager te 

vermelden, tenzij deze laatste daartegen geen bezwaar heeft.   

4.2 Het bestuur van de vereniging beslist welke actie passend is. Een gesprek met 

de aangeklaagde(n) voor wederhoor is een eerste stap. Uitkomsten daarvan 

worden besproken met de VCP en, indien mogelijk, met de klager. Daarna 

besluit het bestuur of en zo ja welke disciplinaire maatregelen naar 

aanleiding van de klacht tegen de aangeklaagde persoon/personen worden 

getroffen. 

4.3 Indien de aangeklaagde persoon dan wel de klager zelf op goede gronden 

niet akkoord gaat met de door het bestuur op te leggen maatregelen kan 

hij/zij of kunnen zij de zaak voorleggen aan de algemene ledenvergadering 

van de vereniging. 

4.4 Het bestuur kan besluiten de klacht ter informatie door te sturen naar de 

KNLTB. In geval van een ernstige overtreding van de geldende gedragscodes, 

reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging is het 

bestuur hiertoe verplicht.   
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Artikel 5 Verklaring omtrent Gedrag 

Elke instructeur/trainer van de vereniging zal op verzoek van het bestuur een 

verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.  

 

Artikel 6 Sociaal veilige sportomgeving 

6.1 Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor een sociaal veilige 

sportomgeving.  

6.2 Het behoort tot de taken van de VCP om erop toe te zien dat binnen de 

vereniging een sociaal veilige sportomgeving bestaat. De VCP kan uit eigen 

initiatief dan wel op verzoek van het bestuur adviezen geven over 

verbetering of aanpassing van de sociaal veilige sportomgeving binnen de 

vereniging.   

 

Artikel 7 Verantwoording naar het bestuur en algemene ledenvergadering   

7.1 Het bestuur van de vereniging overlegt minimaal eenmaal per jaar met de 

VCP over diens algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de 

vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen.  

7.2 Het bestuur informeert de algemene ledenvergadering jaarlijks over de stand 

van zaken en over eventueel te wijzigen beleid.  

 

Artikel 8 Slotbepaling 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23-05-2018 

 

 


