
Jeugdinstructeurs contract 
K.A.R. & Z.V. de Hoop hanteert een zorgvuldig aanstellingsbeleid. Er wordt een zogenaamde 

“Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG) gevraagd aan alle vrijwilligers (leden en niet-leden) die 

regelmatig met minderjarigen werken. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert 

voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld roei-instructie geven aan de jeugd. Het vermindert de kans 

dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen/jeugdigen een functie bij de K.A.R. & 

Z.V. de Hoop kunnen uitoefenen. Hoewel het verplicht stellen van een VOG het zich voordoen van 

ongewenst gedrag nooit volledig uitsluit, is het een goede manier om als vereniging te laten zien 

dat we een veilig sportklimaat serieus nemen. Voor de enkele vaste krachten worden referenties 

nagetrokken en is een VOG al een vereiste. 

 

Daarbij is er door de KNRB recent een ‘blauwdruk seksuele intimidatie’ opgesteld in overleg met 

NOC*NSF, Instituut Sportrechtspraak (ISR) en CBP. Deze blauwdruk is te vinden op de KNRB 

website (www.knrb.nl). De blauwdruk seksuele intimidatie is per november 2014 toegevoegd aan 

het KNRB tuchtreglement. Van elke vrijwilliger die als instructeur en/of coach dan wel anderszins 

minderjarige sporters begeleidt, wordt gevraagd dat hij/zij zich in kennis stelt van de opgestelde 

gedragscode en dat hij/zij akkoord gaat met deze gedragsregels door middel van het 

ondertekenen van een verklaring t.a.v. deze code.  De KNRB heeft een tuchtcommissie ingesteld 

die zich bezighoudt met klachten op seksueel intimidatie gebied. De gedragsregels zijn via de 

volgende link te raadplegen. 

 

Gedragscode concreet:  

1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige 

zich veilig en gerespecteerd voelt en onthoudt zich er van de pupil te bejegenen op een 

wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.  

2. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Hieronder wordt verstaan: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in 

verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk die door de persoon die 

het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of andere handelingen of 

gedragingen die door het Wetboek van Strafrecht strafbaar zijn gesteld.  

3. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen 

vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag en zal er op 

toe zien dat de gedragsregels door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt 

nageleefd.  

4. Bij geconstateerd grensoverschrijdend gedrag en bij vermoedens daar toe, is de 

vrijwilliger verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur 

aangewezen personen. Gedragingen die vallen onder seksueel grensoverschrijdend 

gedrag met minderjarigen kunnen worden gesanctioneerd middels een procedure waarin 

hoor-en wederhoor plaats zal vinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere 

tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen. Seksueel grensoverschrijdend 

gedrag met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat dit valt onder het Wetboek 

van Strafrecht zal bij politie/justitie worden gemeld. 

https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/02/Gedragsregels-SI-KNRB-versie-040216.pdf


 

 

Op www.inveiligehanden.nl is meer informatie te vinden over de wetgeving rond seksueel misbruik, 

de gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving en de motieven en strategieën van plegers. 

 

 

Dit jeugdcoach contract is opgesteld op 18 maart 2018 door het bestuur van K.A.R. & Z.V. de Hoop. 

 

 

Ondertekening vrijwilliger   
Datum .......................................….....……....   

 

 

Naam ......................................…........……....   

 

 

Handtekening ............................................   

 

 

Ondertekening Bestuur K.A.R. & Z.V. de Hoop 
Functie:  Jeugdcommissaris  

 

 

Naam:  E.M.E. Klawer   

 

 

Handtekening  

 

 

http://www.inveiligehanden.nl/

