Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag?

Korfbalvereniging Mid-Fryslân is en wil een veilige korfbalvereniging zijn. Een vereniging waar iedereen
met plezier korfbalt of vrijwilligerswerk doet en waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Recente
ontwikkelingen in Nederland laten echter zien dat dit niet vanzelfsprekend is. In onderstaand protocol
staat beschreven wat je bij korfbalvereniging Mid-Fryslân kunt doen indien er sprake is van
grensoverschrijdend gedrag.

Maar wat is dat? Grensoverschrijdend gedrag? Om te beginnen: iemand bepaalt zelf welk gedrag of welke
handeling voor hem of haar grensoverschrijdend en/of ongewenst is. Wat voor de een niet aanvaardbaar
is, kan dat wel zijn voor anderen. Het kan gaan om pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie,
agressie en geweld. In onze gedragscode (pdf, 108KB) staat wat wij als club verwachten van onze leden en
vrijwilligers. Pesten en seksuele intimidatie worden in dit document specifiek toegelicht.

Pesten

Sport staat voor samen spelen en van elkaar leren. Pesten hoort daar niet bij. Pesten betreft alle vormen
van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere
personen een ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De andere persoon kan zich
niet verdedigen tegen dit gedrag. Pestgedrag kan heel duidelijk zijn, bijvoorbeeld als iemand specifiek
wordt buitengesloten of beledigd, maar het kan ook heel subtiel zijn. Pesten kan ook online plaatsvinden.
Denk bijvoorbeeld aan iemand die wordt uitgesloten van WhatsApp-groepen of die ongewenst seksueel
getinte foto’s krijgt toegestuurd. Pesten in teams heeft vaak ook te maken met groepsdynamiek.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander
seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, dat als ongewenst worden ervaren. Seksuele
intimidatie kan variëren van verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand) en niet-functionele
of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure) tot aanranding, verkrachting
en langdurig seksueel misbruik. Bij ‘grooming’ gaat het over langdurige trajecten waarbij kinderen
bevriend raken met een volwassene, waarna er op een moment misbruik plaatsvindt.

Blijf er niet mee zitten

Zoek iemand aan wie je het wél kan vertellen waar je mee zit. Vertel het aan iemand die je vertrouwt.
Binnen K.V. Mid-Fryslân is Jeltsje Lieuwes de vertrouwenscontactpersoon. Zij is onafhankelijk. Aan haar
kun je in vertrouwen je verhaal kwijt. Zij zal je informeren over mogelijk te nemen stappen. Je kunt Jeltsje
bereiken door het sturen van een mail naar jeltsje@kvmidfryslan.nl met een terugbelverzoek. Zij zal dan
zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.
Daarnaast kun je contact opnemen met Centrum Veilige Sport. Contactinformatie vind je op
centrumveiligesport.nl.

PRET!

Binnen onze vereniging moeten we er alles aan doen om ongewenst gedrag te voorkomen. Binnen K.V.
Mid-Fryslân gaan wij voor PRET! Dit staat voor Positief, Respect, Enthousiasme en Teamwork. Daar hoort
grensoverschrijdend gedrag niet bij! Laten we er samen voor zorgen dat onze korfbalvereniging voor
iedereen een fijne en veilige plek is om te sporten.

K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard is een samenwerkingsverband van de korfbalclubs in Akkrum, Grou, Reduzum en Warten

