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Omschrijving seksueel overschrijdend gedrag 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van 
seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of 
onopzettelijk, die 
 
1. door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren 
2. en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-

cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); 
3. en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van 

Strafrecht. 
 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel 
grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een 
tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het 
voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door 
persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. 

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) 
bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle 
sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de 
KGNU. De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in: Zodra iemand uit het bestuur van een 
vereniging vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is van seksuele intimidatie of 
seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer trainers, begeleiders of 
leden weet hebben van iets dergelijks zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de 
vereniging. 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met (minderjarige) personen waarvan het bestuur 
oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden 
gemeld. 

Aannamebeleid 
Een pleger van grensoverschrijdend gedrag 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. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen 
eerder afgeschrikt worden om binnen onze vereniging een functie te vervullen. 

Daarom neemt Gymnastiekvereniging Rijsenhout (hierna GVR) m.b.t. de aanname en/of 
aanstelling van nieuwe trainers/begeleiders de volgende regels in acht: 

1. Met elke potentieel nieuwe trainer/begeleider, wordt altijd een kennismakingsgesprek 
gehouden waarbij minimaal 2 bestuursleden van GVR aanwezig zijn; 

2. Indien de persoon al trainingservaring zegt te hebben, wordt  een referentie opgevraagd. 
3. Indien een aspirant-lid een rol als begeleider wil vervullen, vindt altijd een referentiecheck 

plaats (bijv. bij de club waar de persoon vandaan komt). 
4. Iedere trainer/begeleider die binnen de vereniging actief is, dient een geldige VOG te 

kunnen overleggen (elke 5 jaar herhaling). 
5. Elk nieuw lid wordt bekend gemaakt met onze gedragscode en al onze 

trainers/begeleiders dienen deze voor akkoord te ondertekenen. 
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Vertrouwenscontactpersonen 
 

Wanneer je vermoedt of ziet dat er sprake is van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend 
gedrag, of als je meent dat een bepaalde gebeurtenis niet binnen de normen en waarden van 
onze vereniging past, denk bijvoorbeeld pesten of het buitensluiten van andere leden, maar ook 
aan grappen over vrouwen, LHBT-ers of andere culturen, kun je hiermee terecht bij de 
Vertrouwenscontactpersoon van GVR: Conjo Kristalijn, 
vertrouwenscontactpersoon@gvrijsenhout.nl (06-81742181) 

Mocht je er onverhoopt binnen de vereniging niet uitkomen, kun je terecht bij de 
vertrouwenscontactpersoon van de KNGU  

Henriët van der Weg  vanderweg@kngu.nl/055-50508735 

Ook kun je terecht bij het Centrum Veilige Sport. Hier kun je – buiten de NOB om – terecht voor 
vragen, advies en/of een melding van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan eventueel anoniem. 
Het Centrum Veilige Sport is te bereiken op  

0900-2025590  

e-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl of je kunt de chatfunctie gebruiken op hun site. 
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