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1.Inleiding. 
 
Binnen de Golfclub de Koepel vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is: 
als anderen iets bij jou doen dat jij niet plezierig zou vinden, moet jij dat ook niet bij anderen doen. 
Respect verdien je met goed gedrag, maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te 
ver gaat. En dat jij je daardoor niet meer veilig voelt binnen de vereniging. Wanneer een ander jou 
lastigvalt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je 
verschillende dingen doen. Praat er in ieder geval over. Dat kan met verschillende mensen. 
Maar je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen de vereniging. 
Tegen hem kan je zeggen wat je vervelend vindt in het gedrag van de ander. De vertrouwenspersoon 
kan je helpen om te zoeken naar een oplossing. Want uiteindelijk moet je in een vertrouwde en 
veilige omgeving kunnen golfen. 

 
 
2. Doel van aanstelling van een vertrouwenspersoon. 

 
Golfclub “De Koepel” wil een golfclub zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De 
vertrouwenspersoon draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van 
minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de 
vereniging. 

 
 

3. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon. 
 

1. Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet 
gewenst is. 

2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag. 
3. Het in behandeling nemen van problemen van leden van Golfclub “De Koepel” met betrekking tot 

ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en 
advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Proberen de meest 
wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden of door er 
één in te schakelen, of door te verwijzen naar een externe instantie: dit alles uitsluitend met 
instemming van de betrokkene. 

4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van Golfclub “De Koepel” ten aanzien van 
het beleid op het terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. De 
vertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan de bestuursvoorzitter of een aan te wijzen 
bestuurslid. Tenminste 1 keer per jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan de 
bestuursvoorzitter of een aan te wijzen bestuurslid over de klachten die hem hebben bereikt. De 
vertrouwenspersoon geeft daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van de 
klachten. 

5. Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied van 
ongewenst gedrag, wordt dit met de betrokkene besproken. 

6. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden van 
grenzen. 

7. Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan. 
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4. Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid voor de Vertrouwenspersoon 
 
1. De vertrouwenspersonen gaan een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of andere personen 

die een beroep op hen doen of tot wie zij zich richt. Daarom beloven de vertrouwenspersonen 
alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hen bij de uitoefening van hun functie als 
vertrouwenspersoon ter kennis komt. 

2. Tevens zorgen de vertrouwenspersonen ervoor dat de documentatie en archivering geschiedt in 
overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan. Dit geldt ook voor de 
werkaantekeningen die de vertrouwenspersoon voor zichzelf maakt. 

3. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als het slachtoffer en/of andere betrokken personen 
schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding of 
wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn zoals omschreven in 4.d. 

4. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan 
derden te vertrekken, kan de vertrouwenspersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot 
geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden: 

a. Alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen. 
b. De vertrouwenspersonen verkeren in gewetensnood door het handhaven van de 

geheimhouding. 
c. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te 

lossen. 
d. Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor de betrokkenen of 

voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren. 
e. De vertrouwenspersonen zijn er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de 

geheimhouding de schade aan betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal 
voorkomen of beperken. 

5. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zullen de vertrouwenspersonen hun redenen om de 
geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de 
geheimhouding te doorbreken. 

a. De vertrouwenspersonen brengen de betrokkenen op de hoogte van het voornemen de 
geheimhouding te doorbreken, alvorens dit werkelijk te doen. 

b. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de 
vertrouwenspersoon betrokkenen onverwijld naar een andere vertrouwenspersoon en/of 
instantie. 

 
 

5. Omschrijving ongewenst gedrag. 
  

• Ongewenst gedrag: In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, 
psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als 
ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden. Meer in het bijzonder 
gelden als vormen van ongewenst gedrag: Seksuele intimidatie, ongewenste seksuele 
toenadering en of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek 
gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang.  

• Pesterij: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele 
geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere 
gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.  

• Roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door: Het 
bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of 
verleden van de betrokkene, Het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé) leven 
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of verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten Het bewust ten onrechte uiten 
van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of gedrag.  

• Bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om 
de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de 
klager het normaal functioneren onmogelijk te maken.  

• Discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje 
plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die 
kwetsend zijn voor de ander. Seksuele intimidatie: het verstoren van de sfeer door 
opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als 

vernederend of ongewenst worden ervaren.  
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6. Werkwijze vertrouwenspersoon bij een klacht. 
 

De vertrouwenspersoon zal proberen door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te 
bewerkstelligen voor de gemelde klacht. 
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6.1 Verwijzing  
Het kan zijn dat een andere klachtenregeling zoals bijvoorbeeld gehanteerd door het NOC*NSF 
meer geschikt is voor de behandeling van de melding/klacht. In dat geval zal de 
vertrouwenspersoon dit met de betrokkene bespreken en hem/haar doorverwijzen.  
Daarnaast kan in het geval van beschuldiging van strafbare zaken het noodzakelijk zijn om aan te 
dringen op het doen van aangifte bij de politie. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn, al 
dan niet met instemming van het slachtoffer (zie 4.3) contact op te nemen met de ouders en/of 
wettelijke vertegenwoordigers en de politie.  

6.2 Bemiddeling  
De vertrouwenspersoon streeft ernaar de problemen uit de wereld te helpen door bemiddeling. 
Door bijvoorbeeld een gesprek tussen het slachtoffer en de beschuldigde. Als de betrokkene 
daarmee akkoord gaat, neemt de vertrouwenspersoon contact op met de beschuldigde. Soms 
kunnen de problemen tussen de betrokkenen opgelost worden in één of meerdere gesprekken 
onder leiding van de vertrouwenspersoon. Soms kan de oplossing gevonden worden in een 
gesprek tussen de vertrouwenspersoon en de beschuldigde. Dit alles gebeurt alleen met 
instemming van het slachtoffer en de beschuldigde.  

 6.3 Advisering 
Het is ook mogelijk dat de vertrouwenspersoon één of meer gesprekken met de betrokkene 
voert, waardoor diegene mogelijkheden ziet om zelf tot een oplossing van het probleem te 
komen.  

6.4 Preventie  
De vertrouwenspersoon heeft een taak in de preventie van ongewenst gedrag.  
Voorop staat dat de hele vereniging een verantwoordelijkheid heeft in het naleven van 
gedragsnormen. Middelen kunnen zijn: themabijeenkomsten, risico-inventarisatie, artikel op de 
website. Foldermateriaal van NOC*NSF beschikbaar stellen en het bestuur van advies voorzien 
inzake ongewenst gedrag en de preventie hierin.  

6.5 Ondersteuning  
De vertrouwenspersoon van Golfclub de Koepel kan zelf terugvallen op het overkoepelend beleid 
en ondersteuning die geboden wordt door bijvoorbeeld het NOC*NSF.  

 


