
 

Wat doe je bij seksuele intimidatie en ander 
ongewenst gedrag bij VV Nederhorst. 
Informatie over seksuele intimidatie en ongewenst gedrag, wat kun je doen? 

Seksuele intimidatie (of ongewenste intimiteiten) kan overal voorkomen, dus ook 
bij onze volleybalvereniging. Onder seksuele intimidatie wordt seksueel (getint) 
gedrag verstaan dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om 
dubbelzinnige opmerkingen, gebaren of opmerkingen. Van een vervelend grapje 
tot aanranding. 

Maak jij zo’n situatie mee, maak er melding van bij één van de bestuursleden. Vind je dat 
lastig of te dichtbij, doe dan een melding bij de vertrouwenscontactpersoon van de 
NeVoBo Janine Pleizier, te bereiken via mail of bel 06  4631 7335 

Er zijn voor dit doel binnen de sportbonden gedragsregels opgesteld, klik hier om deze in 
te zien. Seksuele intimidatie kan voorkomen tussen volwassen sporters, maar ook 
tussen volwassenen en kinderen. Bijvoorbeeld een coach die bij het geven van 
aanwijzingen aan een speler of speelster onnodig lichamelijk contact maakt. Of een 
trainer die een volleyballer buiten de trainingen veel aanraakt. Of een bestuurder die 
dreigt een speler uit een team te gooien als deze niet ingaat op haar of zijn seksuele 
toenadering. De taboesfeer wordt beetje bij beetje doorbroken, maar nog steeds is 
seksuele intimidatie in de sport niet altijd overal bespreekbaar. De vaak familiaire sfeer 
binnen de vereniging kan de oorzaak zijn dat seksuele intimidatie te laat wordt herkend 
of dat het gevoel heerst "dat komt bij ons niet voor". Maar het kan helaas overal 
gebeuren.  

Regelgeving voor de vereniging, voor leden en bestuur: 

Per 1 april 2019 is er een meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele 
intimidatie (Instituut Sportrechtspraak, waarbij de Nevobo en wij als vereniging 
aangesloten onder vallen) 

Zodra iemand uit het bestuur van onze vereniging vermoedens heeft van een situatie 
waarin sprake is/is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij 
verplicht dit bij de bond te melden.  

Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de 
vereniging. 
 
‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een 
vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur 
moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand. 

Bestuurstaak: Hoor en wederhoor 
Het kan zijn dat het bestuur melder of een beschuldigde wil spreken over een melding, 
dat noemen we hoor- en wederhoor. Binnen de vereniging kan er onrust ontstaan door 
geruchten en het is aan het bestuur om dit in goede banen te leiden en verstandig 
met communicatie om te gaan.  



Het bestuur zal het incident bespreken met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de 
Nevobo of met het Centrum Veilige Sport om zo de juiste stappen te ondernemen.  

Bij de Nevobo is Janine Pleizier de VCP, te bereiken via mail of bel 06  4631 7335 

https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport 

 


