
Sociale veiligheid bij Roeivereniging Honte 
 

Een sociaal veilige sportomgeving zien wij als een omgeving waarin elke sporter op een fijne manier 

kan genieten van de sport in een veilige omgeving, waar respect voor elkaar en sportiviteit hoog in 

het vaandel staan. Incidenten, geweld, respectloos gedrag en het overtreden van elkaars grenzen 

krijgen geen plek bij Honte. De volgende paragrafen komen aan bod: 

A. Gedragscode voor leden van Honte 

B. Gedragscode voor coaches  van Honte 

C. Meldplicht Seksuele intimidatie 

 

A. Gedragscode voor leden van Honte 
1. Onze leden zijn open. 

Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden 

ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het 

vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.  

2. Onze leden tonen respect. 

Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de kamprechter, de coaches, de toeschouwers en ieder 

ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of 

zij zich vrij kan bewegen.  

3. Onze leden respecteren afspraken. 

Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.  

4. Onze leden gaan netjes om met de omgeving. 

Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de 

materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.  

5. Onze leden blijven van anderen af en intimideren niet. 

Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. Onthoud je van 

emotioneel misbruik en fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen 

en – aanrakingen. 

6. Onze leden houden zich aan de regels. 

Lees de reglementen (Huishoudelijk reglement en Vaarboekje), deze gedragscode en alle andere 

afspraken, en houd je daar ook aan.  

7. Onze leden tasten niemand in zijn waarde aan. 

Pest niet. Onthoud je van kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand 

buiten en wees tolerant.  

8. Onze leden discrimineren niet. 

Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, 

seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.  

9. Onze leden zijn eerlijk en sportief. 

Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping.  

10. Onze leden melden overtredingen van deze gedragscode. 

Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van Honte. 

Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.  

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer 

echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld 

met het vertrouwenspunt sport.  

 



B. Gedragscode voor coaches1 van Honte  

1. Een coach zorgt voor een veilige omgeving. 

Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. 

Houd je aan de veiligheidsnormen en -eisen. Wees voorzichtig met informatie. Roddel niet. 

2. Een coach kent, en handelt naar, de regels en richtlijnen. 

Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in 

staat om er meer over te weten te komen.  

3. Een coach is zich bewust van machtsongelijkheid en misbruikt zijn positie niet. 

Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van 

elke vorm van (machts)misbruik. Seksuele handelingen en - relaties tussen een begeleider en een 

jeugdige sporter tot 16 jaar of een begeleider en mensen met een verstandelijke beperking zijn 

onder geen beding geoorloofd. 

4. Een coach respecteert het privéleven van de sporter. 

Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de 

sporter en met ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.  

5. Een coach is een voorbeeld voor anderen. 

Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/ of beledigende opmerkingen.  

6. Een coach ziet toe op naleving van regels en normen. 

Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.  

7. Een coach is open en alert op waarschuwingssignalen. 

Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de 

vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.  

8. Een coach drinkt geen alcohol tijdens het coachen. 

Drink tijdens het coachen van jeugdteams geen alcohol en maak de afspraak met jeugdteams dat er 

geen alcohol wordt gedronken. 

 

C. Meldplicht Seksuele intimidatie 

Iedereen die bij Honte lid is, voldoet aan de Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in 

de sport2. Zodra enig vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik bij Honte bestaat, hebben 

bestuurders én begeleiders meldplicht. De vertrouwenscontactpersoon zelf heeft geen meldplicht in 

het tuchtrecht. Hij of zij moet uiteraard wel als burger voldoen aan de meldplicht zoals in het 

strafrecht wordt uitgelegd: dat wil zeggen als hij getuige is van een ernstig strafbaar feit zoals 

verkrachting. De overige leden worden opgeroepen te voldoen aan hun meldverantwoordelijkheid.  

 

Wie moet waar melden?  

• Coaches melden bij het bestuur van Honte of vertrouwenscontactpersoon van de KNRB. 

• Bestuurders melden bij vertrouwenscontactpersoon van de KNRB / Centrum Veilige Sport. 

• Iedereen kan melden bij vertrouwenscontactpersoon van de KNRB / Centrum Veilige Sport. 

• Melder en vertrouwenscontactpersoon van de KNRB melden in gezamenlijk overleg bij aanklager 

van de bond of Instituut Sportrechtspraak. 

Het melden ontslaat de bestuurder van Honte er niet van een gedegen oplossing te zoeken voor het 

incident. De KNRB en/of Centrum Veilige Sport zijn er om iedere betrokkene bij het incident te 

ondersteunen. 

 
1 Een trainer of begeleider voldoet aan dezelfde regels als een coach. 
2 Hierin staan de afspraken die de bij NOC*NSF aangesloten bonden in 1997 hebben gemaakt over de preventie 
van ongewenst gedrag. Per 1 april 2019 is bovendien het nieuwe reglement Seksuele Intimidatie van het 
Instituut Sportrechtspraak (ISR) van kracht. 


