
Sporten in een veilige omgeving: gedrags – en omgangsregels binnen HV Schagen 

HV Schagen heeft een aantal omgangs- en gedragsregels opgesteld om ervoor te zorgen 
dat iedereen in een veilige omgeving bij ons kan sporten. Deze regels gelden voor iedereen: 
sporters, bestuursleden, vrijwilligers, coaches, trainers, ouders  en bezoekers. Iedereen is 
ambassadeur van onze vereniging! Een ieder die zich houdt aan onze regels is bij ons van 
harte welkom. 

We gaan hierbij uit van de omgangs- en gedragsregels zo deze zijn opgesteld bij het 
NOC*NSF.  

Algemeen 

- Iedere vrijwilliger die werkt  met onze jeugd is in het bezit van een VOG (verklaring 
omtrent gedrag). Deze kan kosteloos worden aangevraagd. 

- Het voornaamste middel om een veilige omgeving te creëren en daarmee ongewenst 
gedrag en misstanden te voorkomen is onderlinge sociale controle.  

- Wanneer zich een situatie voordoet die onacceptabel is of lijkt te zijn, is het een 
ieders plicht dit te delen met de betreffende coördinator, onze eigen 
vertrouwenspersoon, ofwel een vertrouwenscontactpersoon bij de NHV.  

Gedragsregels leden 

- Ik ken en accepteer de gedragsregels en omgangsregels van HV Schagen 
- Ik heb respect voor alle vrijwilligers bij HV Schagen die ons ondersteunen en het 

mogelijk maken dat iedereen met plezier handbalt; 
- Ik keur verbaal en fysiek geweld af en zal mij daarvan afzijdig houden; 
- Ik accepteer geen unfair gedrag van mij zelf of van mijn teamgenoten; 
- Ik accepteer beslissingen van scheidsrechters  
- Ik heb respect voor mijn tegenstanders, hun trainers, leiders en alle supporters; 
- Teamsport betekent voor mij met plezier en ook met passie samen sport beoefenen! 

Omgangsregels leden, vrijwilligers, bezoekers 
 
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen 
binnen de club zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je de ander in zijn 
waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle 
vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende -, 
racistische -, seksistische -, (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen als ook 
het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Je accepteert en respecteert de ander zoals hij 
is en discrimineert niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging en: 

- houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft; 
- valt de ander niet lastig; 
- berokkent de ander geen schade; 
- maakt op geen enkele wijze misbruik van zijn of haar machtspositie; 
- scheldt niet en maakt geen gemene grappen of opmerkingen over anderen; 
- negeert de ander niet; 
- doet niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen; 
- vecht niet, gebruikt geen geweld, bedreigt de ander niet en neemt geen wapens mee; 
- komt niet ongewenst te dichtbij en raakt de andere niet aan tegen zijn of haar wil; 



- geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht; 
- stelt geen ongepaste vragen en maakt geen ongewenste opmerkingen over iemands 

persoonlijk leven of uiterlijk; 
- vraagt bij hinderen en lastig vallen aan betrokkene om te stoppen en vraagt zo nodig 

hulp aan anderen; 
- helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden, spreekt degene die zich 

daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur; 
- gebruikt in bijzijn van anderen geen (hard)drugs en zet anderen daartoe niet aan 

deze te gebruiken. 

Vetrouwenspersoon HV Schagen 

De vertrouwenspersoon bij HV Schagen is Corinne Louter. Zij is te bereiken op 
telefoonnummer: 06-14988262. Ze is aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen 
en klachten rondom grensoverschrijdend gedrag en (seksuele) intimidatie. Spelers, ouders, 
vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen bij deze 
vertrouwenspersoon. Deze meldingen kunnen variëren van verbale intimidatie en niet-
functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik 

Vertrouwenscontactpersonen NHV 

Binnen het NHV zijn een groep Vertrouwenscontactpersonen het eerste aanspreekpunt voor 
vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en 
grensoverschrijdend gedrag. Spelers, ouders en vrijwilligers en bestuursleden kunnen 
(anoniem) een melding doen bij deze vertrouwenscontactpersonen. Deze meldingen kunnen 
variëren van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, 
verkrachting en seksueel misbruik. Kijk voor de actuele contactinformatie op https://
www.handbal.nl/vertrouwenscontactpersoon/. 

Tot slot 

Speciaal voor het gebruik van de kleedkamers hebben wij een kleedkamerreglement 
opgesteld, welke ook te vinden is op onze site. 
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