Veilig sportklimaat VGV Varsseveld

V.G.V. is een zelfstandige, open en transparante vereniging, waarin respect voor elkaar en sportief
gedrag tot de kernwaarden behoren. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, en met name
minderjarigen, in een veilige omgeving kunnen sporten, een zogeheten Veilig Sportklimaat. Zo zijn er
een aantal maatregelen geïntroduceerd om een veilig sportklimaat te creëren. Onze vereniging heeft
deelgenomen aan het traject “Sportief Coachen” dat vanuit het NOC-NSF georganiseerd is. Trainers,
begeleiders en bestuurders binnen de vereniging leren hiermee om vanuit dezelfde visie positief te
coachen.
Natuurlijk moeten normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door de
leden zelf. Door zelf het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te
waarborgen. Met de leiding hebben we hierover bijvoorbeeld afspraken gemaakt en deze zijn tevens
in lijn met de gedragscode in het Huishoudelijk Reglement. Hierin staan de basis c.q. gedragsregels.
We verwachten dat iedereen zich hier aan houd en elkaar ook op aanspreekt mocht dit nodig zijn. Bij
bijzondere afwijkende gebeurtenissen kan het bestuur besluiten het betreffende lid te schorsen of te
royeren.
Ook ouders spelen een belangrijke rol in het creëren van een Veilig Sportklimaat. Natuurlijk wil elke
ouder dat hun kind met plezier naar de vereniging gaat om te sporten. Dat plezier, daar draagt niet
alleen de trainer aan bij. Ook de ouder speelt een cruciale rol! Ter ondersteuning organiseren
we voor de selectie/wedstrijdgroepen de ouderbijeenkomst met als thema “Lang leve de
Sportouder” waarin de vraag “hoe ga je om met een wedstrijd sportend kind?” centraal staat.
Daarnaast hebben we een poster met tribune afspraken gemaakt. Want ook van het publiek wordt
verwacht dat zij zich gedraagt volgens de algemene waarden en normen.
We zullen komende jaren ons beleid hierop verder uitzetten en zijn nu op zoek naar een
vertrouwens(contact)persoon (VCP).
De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft
met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De
VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders
etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen
opzetten. Op dit moment heeft VGV heeft nog geen vertrouwenscontactpersoon maar is hier naar
wel op zoek. Tot die tijd kan iedereen van VGV voor vragen en advies ook terecht bij de
vertrouwenspersoon van de KNGU Henriët van der Weg (vanderweg@kngu.nl tel: 055 505 87 35
(ma/di/do/vr) of bij het Vertrouwenspunt Sport van de NOC.NSF
http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport .

