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Beleid Grensoverschrijdend Gedrag 
 
Binnen Reddingsbrigade Breda vinden we het belangrijk dat er een positief en veilig 
sportklimaat heerst. Grensoverschrijdend gedrag hoort hier niet bij. Daarom is het belangrijk 
om alert te zijn op situaties die de grens raken of de grens over gaan. 
 
Om deze alertheid te waarborgen is er een preventief beleid opgesteld. 
 
Visie: 
We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging 
waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze 
vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open 
cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een 
grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te 
handelen. 
 
Grensoverschrijdend gedrag: 
Wat is grensoverschrijdend gedrag? Dit is het tonen van gedrag dat door andere leden als 
onprettig en/of onveilig kan worden ervaren. Denk hierbij aan: 
- Seksuele intimidatie 
- Pesten/beledigen 
- Bedreigen/intimideren 
- Uitsluiten 
- Discriminatie 
- Agressie en geweld 
 
Criteria en kenmerken: 
Of gedrag wel of niet grensoverschrijdend is, is vast te stellen aan de hand van de volgende 
punten: 
- Wederzijdse toestemming 
- Vrijwilligheid 
- Gelijkwaardigheid (machtsverhouding) 
- Leeftijds- of ontwikkeling adequaat 
- Context adequaat of passend bij de situatie 
- Zelfrespect  
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Beleid: 
Er zijn een aantal punten waarmee wij grensoverschrijdend gedrag proberen te voorkomen: 
- Bespreekbaar maken van het onderwerp, denk aan o.a. het clubblad. 
- Het voeren van een VOG-beleid Reddingsbrigade Breda 
- Vertrouwenspersoon NOC*NSF 
- Vertrouwenscontactpersonen Reddingsbrigade Breda 
- Huis- en omgangsregels 
- Signalerende functie van leden 

o Ieder lid heeft de plicht om (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag te 
melden bij het bestuur of bij de vertrouwenscontactpersoon. Waar mogelijk wordt 
de betrokkene direct aangesproken.  

 
Vertrouwenscontactpersonen: 
De vertrouwenscontactpersonen zijn beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen 
heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met 
iemand die bekend is binnen de sportvereniging. De vertrouwenscontactpersonen zijn er 
voor alle leden, ouders van leden, instructeurs, commissieleden, vrijwilligers en bestuur. De 
vertrouwenscontactpersoon dient objectief te handelen, biedt een luisterend oor en begeleid 
de melder. De vertrouwenscontactpersoon mag alleen handelen op aangeven van de melder 
 
De leden en vertrouwenscontactpersonen van Reddingsbrigade Breda kunnen NOC*NSF en 
de vertrouwenscontactpersonen van de bond raadplegen indien gewenst.  
 
Gedragscode: 
Wij verwachten van alle leden, ouders en andere betrokkenen binnen onze brigade dat zij 
zich houden aan de onderstaande omgangsregels.  
In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid iedereen 
bij onze vereniging om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in 
contact te treden met het bestuur of een vertrouwenscontactpersoon.  
 
Omgangsregels: 
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee 

binnen de vereniging. 
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3. Ik val de ander niet lastig. 
4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
6. Ik negeer de ander niet. 
7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens 

mee. 
9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht en body-shaming heeft 

geen plaats in onze vereniging. 
11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 

uiterlijk, geloofsovertuiging, afkomst of andere persoonlijke zaken. 
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12. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat 
niet helpt, vraag ik een ander om hulp of meld ik dit bij een instructeur, badleider of 
bestuurslid. 

13. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich 
daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur. 

14. We gaan netjes om met de accommodatie en ieders eigendommen. We ruimen 
materialen netjes op en gooien afval in de prullenbak.  

15. Wij gaan met respect met elkaar om, houden ons aan de regels en hebben oog voor 
elkaar.  

16. Wij gebruiken tijdens onze kernactiviteiten geen alcohol of drugs; wij zijn tijdens onze 
kernactiviteiten voor de vereniging niet onder invloed van alcohol of drugs. 

17. Indien wij zaken binnen de vereniging signaleren die niet passen in het kader van integer 
handelen, maken wij hiervan direct melding bij het bestuur en of de 
vertrouwenscontactpersoon. Ditzelfde geldt voor ongewenste omgangsvormen. 

18. Leden mogen geen geschenken van derden aannemen die onevenredig zijn ten opzichte 
van de geleverde diensten. 

19. Leden verlenen alleen medewerking aan opnamen, interviews aan TV, dagbladen, of 
politieke groeperingen met toestemming van de PR-commissie en/of het bestuur. 

20. Het dragen van kleding van de reddingsbrigade is alleen toegestaan tijdens 
trainingsuren, wanneer je de brigade officieel vertegenwoordigt en activiteiten die door de 
reddingsbrigade worden georganiseerd, met uitzondering van activiteiten georganiseerd 
door de Evenementen Commissie.  

21. Er wordt van de leden verwacht dat ze met zaken in bruikleen handelen overeenkomstig 
de contractueel overeengekomen bestemming en zich houden aan de van toepassing 
zijnde overheidsvoorschriften, veiligheidsvoorschriften en milieuvoorschriften. 

22. Bij strafbare feiten doet het bestuur aangifte. 
 
Wat minderjarige leden betreft gelden de volgende aanvullende regels: 
23. De instructeurs/kaderleden zijn terughoudend en respectvol in het doordringen in het 

privé leden van jeugdleden. 
24. Elke romantische of seksuele relatie tussen een instructeur/kaderlid en minderjarige is 

strikt verboden. 
25. De instructeurs/kaderleden zien erop toe dat er geen seksueel geladen of 

kleinerend/beledigende opmerkingen over het lichaam van kinderen en jongeren 
gemaakt worden. 

26. De instructeur/kaderlid zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke 
zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij 
zich bevinden zoals de kleedkamer of hotelkamer. Er is nooit een volwassene alleen met 
een minderjarig kind of een jongere in een kleedkamer (vier ogen principe). 

27. De instructeur/kaderlid heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen 
tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de 
minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.  

 
 

 
 

 


