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Samen Actief 
 
 
 
 
Protocol Ongewenst Gedrag PVGE Son en Breugel e.o.  
 
1. Inleiding 
De PVGE Son en Breugel e.o. (verder aangeduid als PVGE) is tijdens verenigingsactiviteiten 
verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden. Zij dient in dit kader haar leden zoveel 
mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag binnen de vereniging. Daartoe heeft het 
bestuur dit Protocol Ongewenst Gedrag opgesteld. Centraal staat dat ongewenst gedrag in 
welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Iedere lid dient zich dan ook van iedere vorm van 
seksuele intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten te onthouden. 
Het beleid ongewenst gedrag heeft tot doel het bestrijden en voorkomen van seksuele 
intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten binnen de organisatie. Er wordt 
gestreefd naar een verenigingsklimaat waarin de leden elkaar op een respectvolle en 
correcte wijze behandelen. 
Middelen om dit doel te bereiken zijn: 

 bekendheid te geven aan het beleid 
 voor vrijwilligers met een vertrouwelijk functie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

te vragen 
 een vertrouwenspersoon aan te stellen en dit bekend te maken binnen de vereniging 
 een lage drempel om zich met klachten tot de vertrouwenspersoon te kunnen richten 
 een adequate afhandeling van klachten. 

 
Definities 
Onder ongewenst gedrag verstaat de PVGE: seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, 
fysiek geweld en andere vormen van (verbale) agressie. 

Seksuele intimidatie 
Seksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht, die 
ongewenst, eenzijdig en opgelegd is. Het kan daarbij onder meer gaan om: 

 onnodige of ongewenste aanrakingen 
 voortdurende opmerkingen over het uiterlijk 
 dubbelzinnige opmerkingen of gebaren 
 (poging tot) aanranding of verkrachting. 

 
Discriminatie 
Onder discriminatie wordt verstaan het onderscheid maken ten nadele van leden op basis 
van bijvoorbeeld geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst, huidskleur en nationaliteit. 
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Pesten 
Pesten is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door één 
persoon of door een groep personen tegen meestal één ander die niet (meer) in staat is 
zichzelf te verdedigen. Voorbeelden van pesten zijn: 

 iemand als lucht behandelen 
 iemand bespotten 
 roddelen 
 iemand in het openbaar belachelijk maken 
 zinloze taken geven. 

 
Geweld en agressie 
Bij geweld en agressie gaat het om voorvallen waarbij iemand psychisch en/of fysiek wordt 
lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Er zijn drie vormen te onderscheiden: 
• verbaal, zoals: schelden en beledigen 
• psychisch, zoals, lastigvallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld 
• fysiek, zoals schoppen, slaan, bijten en vastgrijpen. 
 
Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon is een persoon die door het bestuur is gevraagd op te treden als 
persoon tot wie de leden die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag zich kunnen 
richten voor advies en ondersteuning. 
 
Uitgangspunten 

1. probeer onderlinge problemen in eerste instantie samen op te lossen. Het komt vaak 
voor dat iemand niet beseft dat zijn/haar gedrag ongewenst is. Als diegene 
rechtstreeks op zijn/haar gedrag wordt aangesproken, is dat vaak al voldoende om 
aan het gedrag een eind te maken. 

2. ongewenst gedrag kan leiden tot afname van concentratie, motivatie, zelfvertrouwen, 
ziekte (verzuim) en uiteindelijk tot het vertrek bij de vereniging. 

3. alle leden hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het 
voorkomen van ongewenst gedrag. 

4. bestuursleden, bestuursmedewerkers en clubleiders dienen zich kritisch op te stellen 
tegenover verschijnselen die ongewenst gedrag zouden kunnen veroorzaken en 
dienen hier tegen op te treden. 

 
Meldingen van (vermoeden) ongewenst gedrag en klachtenbehandeling 
Voor ieder lid van de PVGE geldt een meldingsplicht ten aanzien van ieder redelijk 
vermoeden van ongewenst gedrag tegenover een ander lid. Melding kan plaatsvinden bij de 
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon ziet er op toe dat de melder/klager geen 
nadeel ondervindt. Eenieder die in het kader van een klachtenonderzoek kennis neemt van 
gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, is 
verplicht tot geheimhouding daarvan. 
 
 
Het Bestuur van de PVGE Son en Breugel e.o., 
vastgesteld op 1 maart 2023 


