Beleid m.b.t. goed en verantwoord gedrag bij RKDSV / DSV.
RKDSV / DSV is een sportvereniging binnen de kern Diessen. Een groot aantal volwassenen,
jeugdleden en kinderen vindt bij RKDSV / DSV de mogelijkheid om samen met elkaar recreatief, maar
ook meer prestatiegericht met hun hobby bezig te zijn. Gezondheid, maar ook sociale en emotionele
vorming binnen en buiten het verenigingsleven zijn er mede een belangrijk gevolg van.
Respect voor elkaar, voor onze verantwoordelijkheden en voor onze gezamenlijke eigendommen is
het uitgangspunt waar onze omgang binnen onze vereniging op gebaseerd is. Dat betekent dat we
met elkaar een aantal gedragsregels afgesproken hebben.
In onze vereniging is er sprake van een aantal afhankelijkheidsrelaties. We denken niet alleen aan de
onderlinge relaties op basis van gelijkwaardigheid, maar juist ook aan de relaties die met posities,
rollen en verantwoordelijkheden te maken hebben: bestuursleden en commissieleden ten opzichte
van de leden, maar ook trainers en leiders ten opzichte van speelsters en spelers. Landelijk is er veel
aandacht voor deze kwetsbare relatie, met name met betrekking tot de jeugdleden. De gevolgen van
grensoverschrijdend gedrag kunnen voor de leden (jeugd en volwassenen) groot en langdurig zijn.
Dat betekent dat we hier attent op zijn en herhaaldelijk vragen om respectvol met elkaar en met
onze vereniging om te gaan.
Heel specifiek verwoorden we nogmaals de gedragsregels zoals RKDSV / DSV die afgesproken
hebben. We gaan ervan uit dat iedereen binnen onze vereniging op de hoogte is van deze
gedragsregels en zich in doen en laten eraan conformeert. Bovendien gaan we ervan uit dat iedereen
een eigen verantwoordelijkheid heeft om een vermoeden van schending van met name de regels van
machtsmisbruik en seksuele intimidatie (zie document “RKDSV en DSV en Gedragsregels NOC-NSF”)
onmiddellijk te melden bij de voorzitter van het bestuur van RKDSV / DSV dan wel bij de
vertrouwenscontactpersonen van onze vereniging (zie document “Vertrouwenscontactpersonen
RKDSV en DSV”).
We vragen met nadruk aan iedereen van RKDSV / DSV om verantwoordelijk te zijn. Voor elkaar, maar
zeker ook voor onze jeugdleden. Kom voor elkaar op. Laat zaken niet nodeloos uit de hand lopen of
“groot” worden. Praat veel met elkaar over deze zaken, accepteer geen wangedrag, ben zuinig op
onze ”bezittingen”, spreek elkaar op een respectvolle manier aan en ben vooral zelf het goede
voorbeeld!
Zie ook nog twee aparte documenten op de website:
-

RKDSV en DSV en Gedragsregels NOC-NSF. Het is een kader waarbinnen onze gedragsregels
verder zijn uitgewerkt, met name toegespitst op machtsmisbruik en seksuele intimidatie.
Protocol grensoverschrijdend gedrag. Hierin is opgenomen welke stappen iemand moet
zetten wanneer hij in enige zin grensoverschrijdend gedrag constateert bij RKDSV of DSV.
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Gedragsregels RKDSV / DSV
Respect
•
•
•
•

•

We luisteren goed wat een ander te zeggen heeft. We praten met elkaar en niet over elkaar.
We laten de andere in zijn waarde ook al zijn we het niet met die persoon eens.
We respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen.
We onthouden ons van elke vorm van ongewenste omgang tegenover elkaar. Onder
ongewenste omgangsvormen valt elke vorm van gedrag waarbij de persoonlijke integriteit
van de ander wordt aangetast. We bedoelen hier heel specifiek ook machtsmisbruik of
seksuele intimidatie.
We spreken elkaar aan op elke vorm van ongewenst gedrag.

Integriteit
•
•
•
•
•
•

We kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen.
We respecteren de grenzen van elkaar en bewaken onze eigen grenzen.
We komen gemaakte afspraken na.
We kunnen op onze functie binnen de vereniging worden aangesproken.
We gaan zorgvuldig om met de materialen die aan ons ter beschikking zijn gesteld door de
vereniging en zijn verantwoordelijk voor een juist gebruik en beheer.
Doe wat je zegt en zeg wat je doet.

Betrokkenheid
•

•
•

Het bestuur en de commissies dragen de gedragscode actief uit. Zowel de trainers, coaches
als ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie
voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.
Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en kunnen daar
door de vereniging op worden aangesproken.
Door afspraken te maken en elkaar daar aan te houden creëer je een plezierige en veilige
sportomgeving.

Sportiviteit
•

•
•

Tijdens trainingen en wedstrijden wordt sportief gedrag getoond. Spelers accepteren de
beslissingen van de wedstrijdleiding. Uitgangspunt is een positieve en sportieve houding ten
opzichte van je eigen team, de tegenstander en het publiek.
Ouders/supporters ondersteunen sporters op een positieve wijze.
We winnen met z’n allen, maar we verliezen ook met z’n allen.

Roken, Alcohol en Drugs
•
•
•

We zijn ons bewust van onze voorbeeldrol als volwassenen en roken in onze rol als leider /
trainer niet in aanwezigheid van de jeugd.
We zijn er samen verantwoordelijk voor dat we op normale wijze met alcohol omgaan en dat
er geen alcohol geschonken wordt aan en / of gedronken wordt door de jeugd < 18 jaar
We houden ons allemaal aan de afspraak dat het bezit en / of gebruik van alle vormen van
drugs op het sportpark de Alsie absoluut verboden is.
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