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Veel grenzen in hef contoct tussen bestuurders,overige vrijwílligers en minderjorige
leden/deelnemers oon de octiviteiten vqn Turnvereniging De Molenwiek zijn niet eenduidig.Het ene

kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt,het andere kind heeft behoefte aon een ooí over
de bol en weer een ander kind vindt hel niet prettig om oongerookt te worden. Hierover kunnen nooit
exocte g?enzen worden of gesproken die voor olle kinderen en in olle situoti es gelden. Dat is moor
goed ook, wont voor veel kinderen is dichtbíjheíd en lichamelijk contoct een voorwoorde om ïe
groeien. Moor er is wel éénheel duidelíjke grens en dot is de grens dot seksuele hondelingen en

contocten tussen CIong) volwossen bestuurders,overige vrijwilligers en minderjorigen die bij ons

komen, obsoluut ontoelootboor zijnl
Doorom hebben wij ols turnverenigíngvoor onze bestuurders enoverige vrijwilligers een

gedragscodeopgesleld.Degedragscode bestaot uit twee delent regels die bijdrogen oon eenopen,
tronsporonte en veihge omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijvíng von seksueel
grensoverschríjdend gedrag diehet uitgongspunt is von het tuchï- en soncïiebeleid dot door onze
orgonisotie wordt gevoerd.Wanneer je bij ons komt ols bestuurder of overige vrijwilliger vrogen wij

1e deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verkloar je dot je de gedrogscode kent en volgens

de gedragscode zult hondelen.

1. De gedragsreqels voor bestuurders, overíge vrijwilligers :

L. Torgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sf eer waarin sociole veiligheid
gewoorborgd is en ook zo wordt etvsren.
2.Ts díenstboor. Hondelt oltijd in het belang von de vereniging of andere rechtspersoon en richt
zich op het belang von de leden.
3. fs open. Hondelt zo tronsporont mogelijk, zodat het eenvoudig is om verontwoording af te leggen
en inzícht bestoot in het hondelen en de beweegredenen.
4. fs betrouwboor. Houdt zich oon regels, wooronder de sïotuten,reglemen'fen en besluiïen von de
bond en ofsproken. fnformotie gebruíkt hij voor het doel von de orgonisotie. Verkloort
vertrouwelíjke informotie niet voor eigen gewin of tén gunste von onderen le gebruiken.
5.Ts zorgvuldig. Hondelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belongen worden op een

correcte wijze gewogen. Gaat zorgvuldíg en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal
bestuursbesluiten goed onderbouwen zodot men begrip heeft voor de gekozen richting.
ó. Voorkomt de (schijn von) belongenverstrengeling. Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of
kunnen zijn met de functie en goot geen financieelbelang oon dot in strijd kon zijn met de functie.
GeeÍl aan of de nevenf unctíes bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij somenwerkingsvormen en

-relqties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlíjke concurrentieverhoudingen. Neemt geen

geschenken of gifïen qqn die bestemd zijn om een pe?soonlijk voord eel Ie geven.



7.Ts een voorbeeld voor onderen en onthoudt zích van gedragingen en uitlotíngen waordoor de sport
in diskrediet wordt gebrocht. Gedroogt zích hoff elijk en respectvol, onthoudf zich von grievende
en / of b el edigende opmerkingen.

8.Zet zich intensief in om etvoor te zorgen dot olle gymnosten enbegeleiders gebonden zijn oon de
relevanle regels, Gymnasten en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht
von toepossíng te loïen zijn.
9. Neemt (meldingen von) onbehoorlijk en/of g?ensoverschrijdend gedrag serieus. Spont zich in om

het onderwerp integriïeit bespreekbaor te moken en te houden.Zorgt voor een bepoolde mote von

olertheid in de orgonisotie voor onbehoorlíjk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het
melden vonongewenst gedrag.Treedt adeguoot optegen het schenden von regels en normen door
gymnosten, leiding en ander en.

10. Sponï zich in om in zee te goon met rntegere functÍonoríssen, leveranciers, sponsors en anderen.
Trocht ïe komen tol een situoïie woarin de sportorganisoïie intern en extern hondelt met personen

en orgonisoties die von onbesproken gedrag zijn. 6oot naof een functionoris vqn onbesproken gedrag
is, vroogt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOC) en doet onderzoek ín relotie tot de beoogde

functie.
LL. Ziet toe op naleving von regels en normen. Ziet toe op de noleving von de reglementen, de
hu is rege ls, deze gedr agscode en ander e no rmen.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjorigen en sonctiebeleid.
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjorigen verstoon wij:
elke vorm von seksueel gedrag of seksuele toenodering, in verbole, non-verbole of fysieke zin,
opzettelíjk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergoot als ongewenst of gedwongen

wordt ervaren: en/of plootsvindt binnen een ongelijke mochtsverhouding (volwossene-kind, troiner-
pupil, leiding-jeugdlíd, e.d.): en/of andere handelingen of gedragingen die strofboor zijn volgens het
W etboek vqn Strof recht.
Gedragingen die volgens de bovenstoande omschrijving vollen onder seksueel gtensovetschrijdend
gedrag met minderjorígen, kunnen worden gesonctioneerd door een tuchtrechtprocedure woorin
hoor en wederhoor zol plootsvinden. De soncties bestoon uit het voor korte of langere ïijd uitsluiten
von vrijwilligerswerk met minderjarígen door persoonsgegevens in een centroql register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedrogingen met minderjorigen woorvon het bestuur oordeelt dat
dezevallen onder het Wetboek von Strofrecht,zullen bij polítie/justitie worden gemeld.
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