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Kano Club Rotterdam
Reglement Veilige en Positieve Sportcultuur
Datum: 1 juli 2022
Het Reglement Veilige en Positieve Sportcultuur (werknaam 'Reglement Sportcultuur') is een
uitvoeringsreglement conform de statuten van de Kano Club Rotterdam. Het Reglement
Sportcultuur legt regels vast betreffende een sociaal veilige sportomgeving.
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[1] Statuten - Kano Club Rotterdam - 1 juli 2022
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A. Positieve sportomgeving
A.1 De vereniging onderhoudt een uitnodigende sportomgeving. De leden zijn betrokken
naar elkaar en naar de vereniging en dragen bij aan plezier en sportiviteit in de
sportbeleving.
A.2 In de vereniging voelen de leden zich veilig en thuis. De leden gaan respectvol met
elkaar om ongeacht afkomst, geslacht, religie, leeftijd of beperkingen.
A.3 De leden gaan zorgvuldig en respectvol om met hun eigen middelen en materiaal, met
dat van de vereniging en van andere leden.
A.4 De leden dragen actief bij aan een veilige en schone sportomgeving. Na gebruik van
clubfaciliteiten laten leden de gebruikte faciliteiten schoon en opgeruimd achter.
A.5 De vereniging streeft naar een rookvrije sportomgeving. Binnen de clubgebouwen is
roken niet toegestaan. Leden die buiten roken zijn gehouden anderen niet te hinderen
met hun rook en hun rookafval deugdelijk op te ruimen.
A.6 Leden nemen basishygiënische maatregelen in acht die overdracht van besmettingen
voorkomen.
A.7 Genoemde regels gelden ook tijdens vanwege de vereniging georganiseerde
evenementen en activiteiten buiten de clubpercelen.
A.8 De leden houden zich aan de afgesproken gedragsregels. Leden spreken elkaar aan bij
veronachtzaming daarvan.

B. Preventie en borging
B.1 Het bestuur streeft ernaar de diversiteit onder de leden in het bestuur en commissies tot
uiting te laten komen.
B.2 Het bestuur stelt één of twee vertrouwenscontactpersonen aan. Uit oogpunt van veilige
omgeving is tenminste één van de vertrouwenscontactpersonen een vrouw. Het is aan
de leden bekend wie vertrouwenscontactpersoon is.
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B.3 Nieuwe leden worden gewezen op het reglement Veilige en Positieve Sportcultuur. Het
reglement is voor leden toegankelijk via de daartoe bestemde communicatiekanalen.
B.4 Vrijwilligers die taken vervullen binnen een machts- of gezagsverhouding onderschrijven
een vrijwilligersovereenkomst met als annex een begeleidersreglement.
B.5 Voor vrijwilligers die taken vervullen binnen een machts- of gezagsverhouding, kan de
vereniging een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verlangen, zulks ter beoordeling aan
het bestuur.
B.6 De vertrouwenscontactpersoon informeert het bestuur inzake signalen van sociale
onveiligheid en adviseert het bestuur over preventie en borging.

C. Sociaal veilig sportklimaat
C.1 Ongewenst gedrag van leden jegens elkaar en anderen is (maar is niet beperkt tot):
uitsluiting, hinderen, pesten, kleineren, intimideren, negeren, agressie. Leden spreken
elkaar aan op ongewenst gedrag.
C.2 Leden kijken niet weg wanneer zij verslavingsverschijnselen waarnemen bij andere
leden, als daar zijn alcohol, drugs, gokken, seksuele prikkeling. Zij kunnen dit
bespreken met de vertrouwenscontactpersoon.
C.3 Leden onthouden zich van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.
Grensoverschrijdend gedrag betreft het beschadigen van de integriteit van mensen en
middelen.
Grensoverschrijdend gedrag omvat, maar is niet beperkt tot: bedreiging, handgemeen,
mishandeling, ongewenste seksuele toenadering, stalken, vernieling, diefstal, openbare
dronkenschap, drugsgebruik, wapengebruik, machtsmisbruik, criminele activiteit,
uitingen van discriminatie en racisme.
C.4 Leden die sociale onveiligheid ervaren, kunnen de vertrouwenscontactpersoon hierover
benaderen. De vertrouwenscontactpersoon voert een vertrouwelijk gesprek, geeft
advies voor vervolgstappen, maar doet geen onderzoek en is geen bemiddelaar.
C.5 Leden die grensoverschrijdend gedrag waarnemen bij andere leden doen daarvan melding
bij het bestuur.

D. Procedure meldingen veilig sportklimaat
D.1 Een lid kan een melding van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag mondeling of
schriftelijk indienen bij het bestuur. De melding kan desgewenst anoniem gedaan
worden.
D.2 Het bestuur beoordeelt of de melding onder het Tuchtreglement seksuele intimidatie van
de sportbond valt.
a. Wanneer de melding onder het genoemde tuchtreglement valt, meldt het bestuur het
incident bij de betreffende ingang van de Sportbond aan het tuchtcollege.
b. In andere gevallen kan het bestuur betrokken partijen horen. Het bestuur onderzoekt
de melding naar waarheidsgehalte, gegrondheid en verwijtbaarheid.
D.3 Het tuchtcollege, dan wel het bestuur komt op grond van onderzoek tot een overweging
waarin het de ernst van het ongewenst of grensoverschrijdend gedrag vaststelt, en kan
na bevind van zaken een passende sanctie opleggen naar het lid dat ongewenst of
grensoverschrijdend heeft gehandeld.
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E. Sanctiesysteem veilig sportklimaat
E.1 Als sanctie op ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kan worden opgelegd:
a. Een waarschuwing. De waarschuwing houdt een mondelinge of schriftelijke
veroordeling in van bepaald met name genoemd gedrag van de betrokkene;
b. Een berisping. De berisping houdt een officiële schriftelijke veroordeling in van
bepaald met name genoemd gedrag van de betrokkene. Aan een berisping kunnen
conditionele maatregelen verbonden worden;
c. Het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de vereniging voor een
duur van maximaal een jaar. Dit verbod om één of meer rechten uit te oefenen, is
gericht op het beperken van de bewegingsvrijheid van de betrokkene, geldend voor
bijvoorbeeld bepaalde ruimtes, omgang met bepaalde personen, groepen of teams,
inzage van bepaalde dossiers, aanwezigheid bij bepaalde wedstrijden, trainingen of
vergaderingen, zulks voor de door het bestuur bepaalde duur;
d. Een schorsing overeenkomstig statuten art. 9, voor een door het bestuur bepaalde
duur. Een schorsing wordt als sanctie opgelegd indien de overtreding zo ernstig is dat
niet met een lichtere sanctie kan worden volstaan en een ontzegging een te zware
sanctie is.
e. Ontzetting als lid van de vereniging overeenkomstig statuten art. 8. Tot ontzetting kan
worden besloten wanneer het ongewenst of grensoverschrijdend gedrag in ernstige
mate in strijd is met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging, of
wanneer herhaalde sancties niet tot onthouding van het ongewenst of
grensoverschrijdend gedrag geleid hebben.
f. Indien in het ongewenste of grensoverschrijdend gedrag sprake is van strafbare feiten,
doet het bestuur aangifte bij de politie.

F. Slotbepalingen
F.1 Wijziging van het Reglement Veilige en Positieve Sportcultuur vindt plaats conform de
regels Wijziging uitvoeringsreglement van het Huishoudelijk reglement.
F.2 In gevallen waarin dit reglement niet direct voorziet, zijn leden gehouden te handelen in
de geest van dit reglement.
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