
Preventie- & integriteitsbeleid Wijhese Zwemclub 
Het onderstaande beleid en regels hebben als doel veilig sporten voor iedereen binnen de Wijhese 

Zwemclub mogelijk te maken. Met dit beleid geeft het bestuur vorm aan het begrip sociale veiligheid 

binnen sportverenigingen.  

Dit beleid is onderverdeeld in de volgende thema’s: betrokkenen, borging, gedragsregels en tot slot 

vertrouwenspersoon binnen de Wijhese Zwemclub. 

Betrokkenen 
Dit preventie- en integriteitsbeleid betreft alle leden en vrijwilligers van de Wijhese Zwemclub 

verdeeld in twee afdelingen, te weten Waterpolo en Diploma-zwemmen.  

Met name daar waar de activiteiten van de vereniging zich richten op kwetsbare groepen c.q. 

personen zoals minderjarigen, is extra aandacht voor de persoonlijke integriteit van belang.Om de 

persoonlijke integriteit van leden en vrijwilligers binnen de Wijhese Zwemclub te waarborgen heeft 

het bestuur van de Wijhese Zwemclub een aantal regels opgesteld.  

Het uitgangspunt van de Wijhese Zwemclub is dat ieder lid bij onze vrijwilligers in veilige handen is. 

Als vereniging doen wij er alles aan om deze veiligheid te waarborgen.  

Borging veiligheid betrokkenen 
Voor iedere vrijwilliger binnen de Wijhese Zwemclub wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 

aangevraagd. De overheid beoordeelt of de vrijwilliger in aanmerking komt voor een VOG.  

Wanneer deze door de overheid wordt afgegeven neemt de Wijhese Zwemclub deze VOG op in de 

bestaande Sportlinked-app van de KNZB. Deze mogelijkheid stelt het bestuur van de Wijhese 

zwemclub in staat om toezicht te houden op de veiligheid van haar leden. 

Gedragsregels 
De Wijhese Zwemclub heeft samen met haar leden gedragsregels opgesteld die voor alle leden en 

vrijwilligers gelden. Het bestuur creëert draagvlak voor deze regels door deze met de betrokkenen te 

evalueren en waar mogelijk te verbeteren.  

Het bestuur van de Wijhese Zwemclub vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor al haar 

leden en vrijwilligers belangrijk. De opgemaakte gedragsregels vormen het fundament voor alle 

situaties en activiteiten die onder de vlag van de Wijhese Zwemclub plaatsvinden. Deze regels nemen 

eventuele onduidelijkheden weg en bieden leden de mogelijkheid om elkaar te wijzen op verkeerd 

gedrag.  

Los van de onderstaande gedragsregels geldt voor alle activiteiten die onder de naam van de Wijhese 

Zwemclub worden georganiseerd het volgende: ‘Er mag geen onderscheid worden gemaakt of 

nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, 

nationaliteit, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd of lichamelijke kenmerken.’ 

 

• De vrijwilliger zorgt voor een omgeving waar het lid zich veilig en gerespecteerd voelt 

 

• De vrijwilliger gaat zo om met een lid dat zijn/haar waardigheid als persoon niet wordt 

aangetast 

• De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het lid dan noodzakelijk is voor 

het uitvoeren van zijn of haar vrijwilligerstaak 



 

• De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten 

opzichte van het lid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger 

en jeugdleden tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als 

seksueel misbruik 

 

• De vrijwilliger raakt het (jeugd)lid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar 

redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden 

 

• De vrijwilliger gaat tijdens activiteiten met respect om met leden en de ruimtes waarin zij 

zich bevinden, zoals omkleedruimten, douches enz. 

 

• De vrijwilliger beschermt het (jeugd)lid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige 

behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door 

iedereen die bij het (jeugd)lid is betrokken, wordt nageleefd 

 

• Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode 

en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het 

bestuur van de Wijhese Zwemclub 

 

• In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 

toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode 

handelen en zo nodig daarover in contact treden met het bestuur van de Wijhese 

Zwemclub 

Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers 
Het bestuur van de Wijhese Zwemclub is van mening dat een vereniging zonder vrijwilligers niet kan 

bestaan. Iedere vrijwilliger bezit unieke talenten! Binnen de Wijhese Zwemclub worden vrijwilligers 

zo ingezet dat zij hun talent maximaal kunnen benutten.  

Voorafgaand aan de aanstelling van een nieuwe vrijwilliger zal de Wijhese zwemclub door middel van 

een intakegesprek onderzoeken of de vrijwilliger bekwaam is voor de functie die hij of zij zal 

vervullen binnen de vereniging. Als bewijsstuk zal de vereniging de persoon in kwestie altijd vragen 

om een VOG te tonen. 

Naast talent zorgt een goede begeleiding/training ervoor dat vrijwilligers hun taak zo goed mogelijk 

kunnen uitvoeren voor de Wijhese Zwemclub.  Tijdens deze begeleiding/training kan worden 

ingeschat of de nieuwe vrijwilliger geschikt is voor de taak die hij of zij zal gaan vervullen.  

Vertrouwenspersoon 
De Wijhese Zwemclub wil een veilige omgeving creëren voor al haar leden én vrijwilligers. Wanneer 

leden, vrijwilligers of ouders van leden het idee hebben dat bovenstaande regels niet worden 

nageleefd kunnen zij contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Wijhese Zwemclub. 

Deze persoon is de veilige plek, omdat deze een luisterend oor biedt en helpt bij het zoeken naar 

oplossingen of eventuele vervolgstappen.  

 

De Wijhese Zwemclub heeft dit beleid beschikbaar gesteld op haar website.  


