Protocol seksueel onwenselijk gedrag Judovereniging
Stella Duce
In dit protocol behandelen we hoe wij als vereniging zorgen voor preventieve
maatregelen en hoe we optreden tegen seksueel onwenselijk gedrag binnen onze
vereniging.
Vertrouwenscontactpersoon:
Wouter Koeman
w.koeman@jbn.nl
06-24910493

De laatste versie van dit document is terug te vinden op www.judostelladuce.nl

Preventieve maatregelen
Onze vereniging heeft een open karakter. Tijdens de jeugdlessen streven we er naar
om een trainer én een assistent op de judomat te hebben. Eens per kwartaal is er
een zogenoemde kijkles waarop alle ouders/verzorgers mogen komen kijken, maar
de deur staat in principe altijd open voor mensen die even binnen willen komen
kijken. Er loopt elke avond wel een ouder binnen om een stukje van de les van
zijn/haar kind te komen kijken. We gaan alle situaties die dubbel uitgelegd kunnen
worden uit de weg en zorgen dat er nooit afgeschermd één op één contact is tussen
een judoka en een kaderlid.
Judo is een lichamelijke sport waarbij de sporters zeer dicht bij elkaar komen. Zeker
in de puberteit kan dit voor judoka’s incidenteel eens lastig zijn. Indien dit speelt zijn
onze trainers er alert op dat geen enkele judoka zich in zijn of haar veiligheid
aangetast voelt. Daarnaast waken we zelf ook over die veiligheid door de grenzen
van het fysieke contact ook te benoemen en te stellen dat deze alleen in functie van
de grondtechniek en bij wederzijdse instemming plaats kunnen vinden.
Ook bij jonge kinderen komt het voor dat we correctief optreden, indien een jong kind
een ander bijvoorbeeld op de billen slaat of aanraakt op plekken waarvan dat niet
wenselijk is. Uiteraard passend bij de leeftijd en bij jonge kinderen met een
spelenderwijs karakter.
Een van de onderdelen van ons preventieve beleid is de Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG). Wij overleggen een VOG voor onze trainers. Zij zijn eindverantwoordelijk voor
wat er zich op de mat afspeelt, onder hun supervisie werken er een aantal
assistenten.
Bij activiteiten waarbij vrijwilligers zeer dicht bij de leden komen zullen wij ook een
VOG van de begeleiders opvragen.

Wij zetten een aantal zaken in om onze mensen te informeren over juist gedrag en
juist handelen binnen onze vereniging. Onze trainer en assistenten zijn op de hoogte
van de Gedragscode JBN Leerkrachten, opgesteld door de NVJJL en de Judo Bond
Nederland (
http://beheer.jbn.nl/i_api/downloadAttachment.aspx?intAttachmentSetId=53230&intC
acheTime=10080 ) en worden geacht dit protocol na te leven.
Daarnaast is de club eigenaar van het vlaggenspel. Een Vlaamse uitgave van een
situatiespel dat uitlokt om samen na te denken over allerlei gedrag en gesprekken
over juist handelen uitlokt. Dit alles in een preventief kader.

Reageren op situaties
Onze vereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon, namelijk de heer Wouter
Koeman:
E-mail: w.koeman@jbn.nl
Telefoon: 06-24910493
De VCP wordt gecommuniceerd in het informatieboekje van de vereniging. Dit boekje
ontvangen alle nieuwe leden bij aanvang van hun lidmaatschap.
Daarnaast vermelden we dit op onze website www.judostelladuce.nl en is bij de
aanvang een mailing rondgestuurd naar alle huidige leden.
De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te
maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand
over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen
heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met
de JBN. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden,
vrijwilligers en bestuur.
De VCP is toegerust om adviezen aan de leden en bestuursleden van de vereniging
te geven in uiteenlopende situaties, om indien bijvoorbeeld er sprake is van
overtredingen op het wetboek van strafrecht de juiste juridische stappen te zetten en
indien er sprake is van een slachtoffer de juiste zorg- en bijstandskanalen aan te
spreken.
Indien er zich onwenselijke situaties afspelen binnen de vereniging is het belangrijk
om een open dialoog aan te gaan hierover en met de betrokken kaderleden te
bespreken waar de grenzen liggen. Zeker indien de intenties van het kaderlid goed
lijken, dan is het goed om de grenzen duidelijk te stellen.
Indien er sprake is van intentioneel fout gedrag, dan dient de situatie direct gestopt te
worden en dienen de VCP en eventuele hulpdiensten ingeschakeld te worden.

Sancties
Indien het noodzakelijk is sancties te nemen door een ontstane situatie, wordt het
belang en de veiligheid van de club en de judoka’s altijd als hoogste prioriteit
genomen. Indien de wet voorziet in sancties dan werkt de vereniging mee aan het
rechtssysteem. Indien er binnen de vereniging een onwenselijke situatie ontstaat die
niet door de rechtspraak is te benaderen, dan zal het bestuur met advies van de VCP
en andere deskundigen passende maatregelen nemen.
Bij twijfels over de integriteit van iemand binnen de vereniging wordt deze persoon
totdat er uitsluitsel is op non-actief gesteld.

