Protocol omgang ongewenst gedrag
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Indien ongewenst gedrag geconstateerd wordt waar een van de leden binnen onze
vereniging hinder van ondervindt gaat melding hiervan via een vast protocol
De betrokkene geeft aan bij de daarvoor aangewezen persoon via e-mail dat er
ongewenst gedrag geconstateerd is waar hij of zij melding van wil maken
In de e-mail dient een duidelijk omschrijving van de gebeurtenis te worden gegeven
met naam van andere betrokkenen. De mogelijkheid bestaat dat de aangewezen
persoon van de vereniging telefonisch of persoonlijk contact opneemt met de
melder indien gewenst
Vervolgens wordt de klacht binnen het bestuur besproken. Afhankelijk van de aard
van de melding wordt door de aangezwezen persoon waar de melding binnenkomt
ingeschat op welke manier en binnen welke termijn er gereageerd dient te worden
Indien noodzakelijk wordt er een bestuursoverleg georganiseerd, dat kan in het
clubhuis zijn (dit is altijd bechikbaar) of indien sneller noodzakelijk via Teams een
bespreking organiseren
Het bestuur gaat bepalen wat er met de melding gedaan wordt en maakt een plan
van aanpak. Hierin worden alle betrokkenen via de aangewezen persoon gehoord en
volgt terugkoppeling naar het bestuur
Er volgt een uitspraak en eventuele sancties kunnen door het bestuur worden
opgelegd
De uitspraak wordt door de aangewezen persoon medegedeeld aan alle
betrokkkenen
Alle extra bijeenkomsten en/of besprekingen worden genotuleerd
Op elke bestuursvergadering komt dit onderwerp op de agenda. Indien geen
meldingen wordt dit in de notulen vermeld
Indien noodzakelijk wordt er naar andere leden gecommuniceerd over
gebeurtenissen en/of maatregelen, altijd namens het bestuur
Alle vrijwilligers, trainers, begeleiders en officials zulleneen VOG moeten overleggen
en dit bij het secretariaat aanleveren
De VOG’s worden bijgehouden, mutaties via secretariaat
Ook op de jaarvergadering komt dit onderwerp op de agenda. Korte uitleg over het
hoe- en waarom van dit protocol en eventuele incidenten kunnen worden
besproken als daar aanleiding toe is.
Op de website is een link te vinden naar het protocol, hierin staat onder andere hoe
we als vereniging omgaat met ongewenst gedrag, pestgedrag of sexuele intimidatie.
De aangewezen persoon voor meldingen is daar te vinden
Via Facebook en e-mail worden de leden op de hoogte gebracht van dit protocol

