
Gedragscode U.S.S.V. Softijs

Binnen U.S.S.V. Softijs streven wij naar een positieve sfeer waarbinnen iedereen elkaar met
respect behandelt, zich houdt aan de reglementen en met plezier de (schaats)sport kan
beoefenen. Om dit te bereiken en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is
deze gedragscode opgesteld op basis van adviezen van Centrum Veilige Sport Nederland
en KNSB. Ieder lid van de vereniging draagt, door zich te houden aan de gedragscode, bij
aan het waarborgen van een positieve sportomgeving.

Heb je vragen, opmerkingen over of aanvullingen op de gedragscode? Dan mag je altijd
mailen naar bestuur@ussvsoftijs.nl, of spreek een bestuurslid aan tijdens de
trainingen/activiteiten.

https://centrumveiligesport.nl/
https://knsb.nl/sociale-veiligheid-praktische-uitvoering/vertrouwenscontactpersoon./


Leden
● Alle leden gedragen zich conform het Huishoudelijk Reglement, de Statuten, de wet

en deze gedragscode en andere afspraken.
● Alle leden van U.S.S.V. Softijs streven ernaar om een sfeer te creëren waarbinnen

iedereen zich welkom voelt.
● Ieder lid wordt geaccepteerd binnen U.S.S.V. Softijs, ongeacht gender, afkomst,

geaardheid, geloof, politieke voorkeuren en andere persoonskenmerken. Alle leden
behandelen elkaar met respect.

● Zowel fysiek als verbaal geweld is binnen de vereniging te allen tijde verboden.
● (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag is te allen tijde verboden.
● De instructies van de trainers (of bestuursleden) worden tijdens de trainingen

opgevolgd. Dit betreft andere instructies dan trainingstechnische instructies.
● De inzet van trainers, juryleden, vrijwilligers/commissieleden, bestuursleden en

andere personen die iets betekenen voor de vereniging wordt gewaardeerd.
● Tijdens wedstrijden wordt er door niemand gebruik gemaakt van verdovende

middelen (alcohol/drugs).
● Alle leden gaan netjes om met de sportomgeving. Denk aan het respecteren van

ieders eigendommen, het netjes achterlaten van de kleedkamers, het opruimen van
materialen, en het opruimen van afval in de afvalbakken.

● Leden die actief zijn binnen bepaalde commissies waarin persoonsgegevens
gedeeld kunnen worden, dienen voor het plaatsnemen in de commissie een contract
te tekenen waarin de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
benoemd staat.

● Het overtreden van de gedragscode wordt gemeld bij het bestuur en/of de (externe)
vertrouwenscontactpersoon.

Bestuur
● Bestuursleden handelen in het belang van de vereniging zoals beschreven in de

Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de wet en deze gedragscode en andere
afspraken.

● Bestuursleden zijn transparant in hun handelen, zodat de beweegredenen van het
handelen inzichtelijk zijn.

● Bestuursleden gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met verkregen informatie.
● Bestuursleden gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens van leden en tekenen

een contract waarin de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
benoemd staat.

● Bestuursleden zien toe op het naleven van reglementen, afspraken en de
gedragscode.

● Bestuursleden nemen (meldingen van) het overtreden van de gedragscode serieus
en streven voortdurend naar (het verbeteren van) een veilig sportklimaat.

Vertrouwenscontactpersoon
Heb je een kwestie die je niet kan of wil bespreken met het bestuur? Neem dan contact op
met de vertrouwenscontactpersonen van U.S.S.V. Softijs, vanuit de Sportraad Utrecht, de
KNSB of NOC*NSF. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

U.S.S.V. Softijs
● Tessa Roeven (06-15346769)
● Matthijs Beerepoot (06-81253072)

Sportraad Utrecht
● Saskia Arbon (saskiaarbon@gmail.com of 06-52258118)
● Brian Groenewege (briangroenewege@live.nl of 06-31949300)

mailto:saskiaarbon@gmail.com
mailto:briangroenewege@live.nl


KNSB
Binnen de KNSB is Ramon Kuipers vertrouwenscontactpersoon en bereikbaar via het
nummer 088-4892000 of e-mail R.Kuipers@KNSB.nl.
Verenigingen, leden van verenigingen, vrijwilligers of ouders kunnen altijd contact opnemen
in het geval van een vermoeden of incident.

NOC*NSF: Centrum Veilige Sport
Er is ook een directe hulplijn bij NOC*NSF bereikbaar. Het Centrum Veilige Sport is
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.
Het nummer is 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl.

mailto:R.Kuipers@KNSB.nl

