
Veilig sportklimaat 

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet  
thuis horen in een veilig, goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van 
tafeltennisvereniging ODT wil dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk 
voorkomen.  

Vertrouwensperonen  
Om die reden zijn er twee vertrouwenspersonen bij ODT.  
De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Informatie die tot hen komt, blijft bij hem/haar en 
bij de betrokkene, tenzij diegene toestemming geeft om het met anderen te bespreken. 
De voorzitter is contactpersoon met het bestuur. Zo nodig vinden zij samen een oplossing 
voor onveilig sportklimaat. 

Onze vertrouwenspersonen zijn:  
Petra Gommers, 0165-350430, petra.gommers@planet.nl 
Christ Rops, 06-46773275,saffierr@hotmail.nl 

Omschrijving ongewenst gedrag  

Onder ongewenst gedrag verstaan we de volgende categorieën gedragingen:  

− Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);  

− Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);  

− Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);  

− Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken, aanranding en 
verkrachting);  

Taken van vertrouwenspersonen: 

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

2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.  
3. Het in behandeling nemen van problemen van leden van onze vereniging met betrekking 

tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan: het bieden van ondersteuning, 
begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te 
trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden.  

4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van het beleid op 
het gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.  

5. Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het 
gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen 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 en zo nodig 
actie daarop ondernemen.  

  



Gedragsregels TTV ODT Roosendaal  
Een lid van ODT is open. Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen 
gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en 
meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspersonen van de vereniging. Ook wanneer 
je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit;  
Een lid van ODT toont respect, voor je tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, 
je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen 
presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen;  
Een lid van ODT respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies 
en houd je aan de regels;  
Een lid van ODT gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders 
eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de 
afvalbakken;  
Een lid van ODT blijft van anderen af. Raak, buiten de normale sportbeoefening, niemand 
tegen zijn of haar wil aan;  
Een lid van ODT houdt zich aan de regels: lees de reglementen, de huisregels, deze 
gedragscode en alle andere afspraken en houd je daar ook aan;  
Een lid van ODT tast niemand in zijn waarde aan. Pest niet. Onthoud je van discriminerende, 
kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees 
tolerant;  
Een lid van ODT discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele 
achtergrond, leeftijd of andere kenmerken;  
Een lid van ODT is eerlijk. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik 
geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook 
geen sportmoment;  
Een lid van ODT meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze 
code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de ODT. Voor vragen en 
meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport;  
Een lid van ODT drinkt na afloop van het sporten met mate alcohol. Drink niet meer dan 
toegestaan wanneer je met de auto bent.  
Een lid van ODT rookt niet in het bijzijn van jeugdleden. ODT staat voor een rookvrije 
generatie. 
 
Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer 
echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel 
bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt van de vereniging;  
  



Aanname nieuwe vrijwilligers 
Wanneer iemand nieuw als vrijwilligers een functie of taak bij ODT gaat vervullen, vindt een 
kennismakingsgesrek plaats met iemand van het bestuur. Daarin wordt de inhoud van de 
taak of functie besproken en wordt gewezen op bovenstaande gedragsregels. 
Van bestuursleden, trainers en anderen die direct met (jeugd)leden in contact staan of die 
beleidsgevoelige en/of financiële verantwoording dragen wordt verwacht dat zij een 
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Deze zal (gratis) door ODT worden 
aangevraagd. Zonder deze VOG zullen zij niet in die functie als vrijwilliger bij ODT mogen 
functioneren. 


