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Preventiebeleid van Hoeksche Waardse Volleybalvereniging Fidus 
 

Een veilige sportclub vinden wij belangrijk. Als volleybalvereniging accepteren wij geen ongewenst 
gedrag. Iedereen moet bij onze club zich veilig voelen en veilig kunnen sporten. Pesten (seksuele) 
intimidatie, geweld en discriminatie horen daar niet bij en zouden niet voor moeten komen.  
Om die reden is dit preventiebeleid opgesteld. 
 
Vertrouwenspersoon 
We vinden het belangrijk dat wanneer er binnen de club problemen zijn op het gebied van pesten, 
discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, dat dit zo goed mogelijk wordt aangepakt.  
Uiteraard is het belangrijk dat iedereen zijn oren en ogen open houdt. Meld wanneer, wat en hoe 
iets gebeurd dat problematisch is. Ook als je er zelf niets mee te maken hebt.  
Een melding doen en/of je verhaal vertellen kan bij onze vertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt bij problemen zoals pesten, 
discriminatie en grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon  zal je opvangen, je verhaal 
aanhoren, je adviseren  en indien nodig doorverwijzen. Deze persoon doet niets zonder jouw 
toestemming.  De vertrouwenspersoon is er voor sporters, ouders, toeschouwers, vrijwilligers en 
bestuur.  
Uiteraard kun je terecht bij iedere vrijwilliger binnen de club die je vertrouwt. Deze vrijwilliger kan je 
doorverwijzen naar onze vertrouwenspersoon. Je kunt ook altijd rechtstreeks contact met de 
vertrouwenspersoon opnemen.  
 
Vertrouwenspersoon: Peter Verkerk, tel.nr. 06-29552755 
 
Gedragsregels sportbegeleiders 
NOC*NSF heeft samen met de sportbonden gedragsregels opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld 
om ongewenst gedrag binnen de sport te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het 
gedrag van begeleiders, sporters en bestuursleden in concrete situaties. Alle sportbonden, dus ook 
de Nevobo, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht.  
 
Klik hieronder voor de gedragsregels opgesteld door NOC*NSF: 
   
• Voor de gedragscode voor sporters zie: 
www.centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscodes-voor-sporters 
 
• Voor de gedragscode voor de trainers/coaches zie:   
http://www.centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-
begeleiders   
 
• Voor de gedragscode voor bestuursleden zie: 
www.centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-functionarissen-
bestuurders-werknemers-niet-zijnde-sporters 
 
Aanname sportbegeleiders 
Bij het aanstellen van een nieuwe vrijwilliger die betrokken is bij het begeleiden/trainen/coachen van 
de sport wordt een kennismakingsgesprek gehouden, eventuele referenties nagegaan. 
Voor jeugdtrainers zullen wij als vereniging een VOG aanvragen.   
Een nieuwe trainer/coach wordt bekend gemaakt met de gedragsregels sportbegeleiders. 
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