Code ongewenste omgangsvormen A.G.S.R. Gyas
1. Veiligheid, gezondheid en respectvolle omgangsvormen
A.G.S.R. Gyas rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, coaches en anderen verbonden
aan de vereniging tot haar taken (nota bene: leden van de A.G.S.R. Gyas nemen op eigen gezag en risico deel aan
het bevaren van het vaarwater tijdens het roeien en ondernemen als zodanig een zelfstandige vaarreis). Een
belangrijk aspect van welzijn zijn respectvolle omgangsvormen, respectievelijk het voorkomen van ongewenste
omgangsvormen. Dat vraagt primair om een gezamenlijke inspanning van alle leden samen, waarbij ieder binnen
de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde
en veilige sportomgeving. Daarbij past een regeling voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon (VP).
2. Ongewenste omgangsvormen
Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, machtsmisbruik,
pesten en discriminatie. De vereniging is gehouden dergelijke gedragingen tegen te gaan en te voorkomen.
3. Beleidsverklaring bestuur
Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging waarin ongewenste
omgangsvormen niet voorkomen. Gebeurtenissen die daarop betrekking hebben zullen snel, grondig en met
inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht. Als eerste stap worden daarbij de persoon of
personen waarop deze gebeurtenissen betrekking hebben geïnformeerd. Wanneer het om vermeende strafbare
feiten gaat, worden hetzij de betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om aangifte bij de politie te doen, hetzij
doet het bestuur aangifte bij de politie.
4. Vertrouwenspersoon
De Vertrouwenspersoon (VP) ongewenste omgangsvormen kan door elk lid dat hiermee te maken krijgt worden
ingeschakeld. Na de benoeming door het bestuur wordt zijn/haar naam bekend gemaakt door middel van
posters en via de website. De VP draagt zorg voor de opvang van leden die te maken hebben ongewenste
omgangsvormen. De VP houdt alleen rekening met de belangen van het betreffende lid en is in principe
gehouden aan geheimhouding. De VP doet niets zonder dat het lid dit wil en gaat in vertrouwen met de
informatie om.
De taken van de VP zijn:
- Hulpverlening aan de klager/klaagster;
- Samen met de melder analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is;
- Zoeken naar een informele oplossing, bijvoorbeeld bemiddeling;
- Adviseren over het indienen van een formele interne klacht bij de voorzitter van het bestuur;
- Nagaan of er een procedure richting tuchtrechtspraak ingezet kan of moet worden;
- Eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening;
- Nazorg geven.
Als vertrouwenspersoon voor de vereniging treedt Marlieke Engelen op. Haar contactgegevens worden binnen
de vereniging bekend gemaakt via het mededelingenbord, het verenigingstijdschrift en de (interne) website. Zij
heeft kennis genomen van de binnen de vereniging vastgestelde Gedragscode en overige relevante regelingen
en zijn vanaf de bekendmaking voor deze rol beschikbaar voor leden. De abactis van de vereniging treedt op als
haar directe contactpersoon binnen het bestuur. Eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de

vertrouwenspersoon/personen over de algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en
over eventueel te nemen preventieve maatregelen.
5. Positie van klager en aangeklaagde, sancties en beroepsmogelijkheid
Vanaf het moment dat een klager/klaagster een interne klacht bij het bestuur indient wegens ongewenst gedrag
is de potentiële aangeklaagde bekend. De aangeklaagde moet, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen
rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. A.G.S.R. Gyas hanteert als
uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden
toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende corrigerende disciplinaire maatregelen, in
het zwaarste geval schorsing.
6. Verantwoording naar bestuur en Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de vereniging overlegt eenmaal per jaar met de vertrouwenspersoon/personen over de
algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve
maatregelen. Het bestuur informeert – indien gewenst en noodzakelijk – de Algemene Vergadering jaarlijks over
de stand van zaken, en over eventueel te wijzigen beleid. De Algemene Vergadering bepaalt welke soort
besluiten zij wenst te nemen, dan wel welke tot de verantwoordelijkheden van het bestuur behoren.
Groningen, 1 mei 2015

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving – A.G.S.R. Gyas
Vertrouwens(contact-)persoon van A.G.S.R. Gyas

1. Inleiding
De Vertrouwenspersoon (VP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen
of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI), agressie en geweld, machtsmisbruik, pesten en discriminatie,
of over een concreet incident een gesprek wil. De VP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters,
toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze
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 VP en het bestuur verplicht de
vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VP sprake van een conflict van taken.
Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte wordt
gesteld van een concreet ernstig incident van SI. Overleg tussen de VP en het bestuur van de vereniging speelt
een belangrijke rol bij het oplossing van het conflict van taken. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor
de veiligheid van haar leden, de VP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een
incident m.b.t. SI dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid
niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alléén wanneer het bestuur
niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VP om die informatie vragen, waardoor de
vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven. De abactis van de vereniging zal optreden als de directe
contactpersoon binnen het bestuur van de VP. In onderstaand protocol wordt stapsgewijs de handelwijze van de
VP beschreven in het geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident. Ook een
eventueel (intern) conflict van taken van de VP wordt in het protocol beschreven naar te nemen acties. Het
protocol blijft met de beschreven handelwijze binnen de grenzen van het functieprofiel van de VP.

2. Stappen
a) Eerste opvang: verhaal en emoties
Een ieder kan een beroep doen op de VP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met
betrekking tot bovengenoemde mogelijke incidenten. De VP 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. De VP moet echter vooraf twee zaken duidelijk
maken:
1. elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft
om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen;
2. de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of
meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.
b) Overleg over vervolgstappen: doorverwijzen
Naar aanleiding van wat de VP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen
en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen.
De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling
kunnen helpen (Vertrouwenspersoon van NOC*NSF, maatschappelijk werk, huisarts).
c) Opheffen vertrouwelijkheid
De VP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die de VP moet zetten.
In alle gevallen zal geanonimiseerd overleg met bestuur volgen (reeds gemeld in stap 1). Deze beoordeelt hoe
vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel
van) de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal de betrokkene door de VP hierover uitleg krijgen en om

diens toestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven. Het opheffen van
vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene, maar niet nadat:
 de VCP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen en om diens toestemming
daarvoor is gevraagd;
 het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om het voor het
bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;
 naar het oordeel van het bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor betrokkene en/of derden
schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen door het opheffen van de vertrouwelijkheid;
 er in gevallen van ernstige twijfel bij de VP (en/of bij het bestuur) aan de juistheid van het opheffen van de
vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op Bondsniveau heeft plaatsgevonden;
Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur
en VP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt
de VP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens
wordt afgesproken hoe betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.
Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:
 er is sprake van een ernstig strafbaar feit;
 er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of ongewenste situatie
te beëindigen;
 er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving;
 er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het
algemeen belang moet ingrijpen.
In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar
aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VP het bestuur daarvan in kennis en zal het bestuur
deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote
mate bij de VP. Deze kan echter geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon.
d) Rapportage aan bestuur
De VP brengt het bestuur altijd op de hoogte van hetgeen een betrokkene heeft verklaard en welke afspraken
met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt geanonimiseerd, maar indien het bestuur dit
noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen (zie hiervoor punt 3 opheffen vertrouwelijkheid).
e) Verslaglegging
De VP legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte
afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard formulier dat hiervoor is ontwikkeld: het
registratieformulier voor de VP en het rapportageformulier voor de rapportage aan het bestuur. Deze
formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd. De VP beheert dit archief.

3. Signalen
Bij vermoedens van ongewenste omgangsvormen, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten
daarover, licht de VP het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan
wordt de VP daar niet mee belast. Ook wordt de VP niet belast met inhoudelijke taken bij een eventueel
tuchtrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar.

