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BELEID VOORKOMEN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 2018 

GYMVERENIGING GENDRINGEN SINT PAULUS 

 

Aanleiding 

Er is landelijk (en internationaal) veel belangstelling voor het voorkomen van (of optreden tegen) 

grensoverschrijdend gedrag. Door grensoverschrijdend gedrag kunnen mensen, kinderen en 

volwassenen, in hun veiligheid of hun gevoel van veiligheid geraakt worden. Ook wij voelen ons als 

vereniging verantwoordelijk voor een veilige omgeving voor onze leiding en onze leden.  

 

Wat vinden wij grensoverschrijdend gedrag? 

- Pesten, onderling of door leiding ten opzichte van kinderen 

- Discriminatie 

- Seksuele intimidatie tussen volwassenen 

- Seksuele toenadering tot minderjarigen 

 

Welke preventieve maatregelen hebben wij? 

- Onze leiding is verplicht om een verklaring omtrent gedrag (VOG) over te leggen 

- We werken met geschoolde leiding, die op de hoogte is van wat wel en wat niet kan 

- Onze leiding heeft in de opleiding geleerd hoe om te gaan met pesten of discriminatie tussen 

kinderen onderling 

- We werken altijd in een open setting, nooit achter gesloten deuren 

- Kleedkamers bij groepen boven de 7 jaar zijn niet toegankelijk voor ouders 

- Hulpleiding staat nooit zonder toezicht voor de groep 

- We hebben geen één-op-één trainingen 

- Leiding, hulpleiding of bestuur onderhouden geen privé contact met kinderen die lid zijn van 

de vereniging, zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn.  

- Doorgeven van zakelijke berichten en gebruikelijke gelukwensen of blijken van meeleven via 

sociale media zijn toegestaan. 

- Leiding, hulpleiding of bestuur mogen geen gunsten geven en/of gunsten aannemen die de 

schijn kunnen wekken van misbruik van een gezagsverhouding. 

 

Wanneer treden wij op? 

- De leiding spreekt kinderen aan op verkeerd gedrag. Als dit niet helpt, worden de ouders 

betrokken. 

- Meldingen van grensoverschrijdend gedrag kunnen ook bij het bestuur worden gedaan, 

eventueel anoniem. Het bestuur zal altijd met de betrokkene in gesprek gaan. 

- Als het bestuur een redelijk vermoeden heeft of krijgt van grensoverschrijdend gedrag dat 

strafbaar is, dan zal het bestuur daarvan altijd aangifte doen bij politie en justitie. 
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Vertrouwenspersoon 

- De vereniging zoekt een vertrouwenspersoon die geen lid is, geen bestuurslid of (hulp-) 

leiding, noch in enige familierechtelijke betrekking met een van hun staat 

- Naam, telefoonnummer, mailadres en andere bereikbaarheidsgegevens worden op de 

website vermeld. 

- De vertrouwenspersoon is gerechtigd om de boeken van de vereniging in te zien, alle 

bestuursleden, leiding en hulpleiding te spreken naar aanleiding van meldingen en bij een 

redelijk vermoeden van strafbare feiten daarvan aangifte te doen bij politie en justitie. 

 

 

Dit beleid gaat in per 1 april 2018 en is voor onbepaalde tijd vastgesteld 

op de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2018, 

 

 

 

De voorzitter   De secretaris 

 


