
Visie veilig sporten bij HAC’63 
HAC’63 is een vereniging waar iedereen met plezier kan sporten en waar iedereen zich veilig voelt om 
zich te ontwikkelen binnen de sport.  
Binnen HAC’63 is er geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Er is een open cultuur waardoor we 
elkaar erop durven aan te spreken wanneer iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier 
gedraagt. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn: pesten, intimidatie, discriminatie, 
agressie, handtastelijkheid of seksueel getinte handelingen. 
In verband met de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van alle leden gaat HAC’63 voor onbesproken 
gedrag van trainers, begeleiders en bestuurders. Ook heeft HAC’63 een Vertrouwenscontactpersoon.  
 
NOC-NSF 
HAC’63 is aangesloten bij de sportbond NOC-NSF en verplicht zich hiermee dat door de leden 
vermoedens van grensoverschrijdend gedrag gemeld kan en moet worden volgens de Meldcode. 
 
Wat is de Meldcode? 
Onder de Meldcode wordt verstaan dat (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag wordt 
gemeld bij een bestuurslid HAC’63 of rechtstreeks bij de Vertrouwenscontactpersoon of bij het 
Centrum Veilige Sport Nederland. 
 
VOG 
HAC’63 vraagt van alle nieuwe bestuursleden, begeleiders of vrijwilligers een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) en actualiseert dit zo mogelijk elke 3 jaar. 
 
Wat doet de Vertrouwens Contact Persoon (VCP)? 
De Vertrouwenscontactpersoon is geen hulpverlener maar kan wel hulp organiseren voor de sporter 
of andere betrokkene die een onveilige situatie wil melden.  
De Vertrouwenscontactpersoon heeft geheimhoudingsplicht. 
De Vertrouwenscontactpersoon beheert de VOG ’s. 
 
Wat is de gedragscode?  
Een bestuurder of begeleider 
-draagt bij aan bij een positief en plezierig en veilig sportklimaat, 
-is zorgvuldig, oprecht en respectvol en houdt zich aan regels en normen. 
-laat iedereen in zijn waarde laten en maakt geen misbruik van zijn positie. 
-lal zien of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag melden bij een bestuurslid of de VCP. 
 
Wat is de verantwoordelijkheid van het bestuur? 
Het bestuur  
- zorgt ervoor dat alle leden, vrijwilligers en begeleiders op de hoogte zijn van de gedragsregels door 
vermelding hiervan op de website. 
-zet dit onderwerp één keer per jaar op de agenda van de ALV.  
-zorgt ervoor dat de vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft. 
-treft de noodzakelijke maatregelen als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag 
-meldt (een vermoeden van) incidenten bij de Sportbond of bij het Centrum Veilige Sport Nederland. 
-heeft een aannamegesprek bij de aanstelling van trainers en coaches en kan daarbij of later 
referenties opvragen, eventueel via het Register Tuchtuitspraken Sport. 
 
 


