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Protocol voorkoming seksueel misbruik 
 
1. Inleiding  
Vrijwilligers en (betaalde) trainers/coaches van VC Maasdal organiseren meerdere malen per 
week activiteiten voor de jeugdleden. Tijdens deze activiteiten hebben de vrijwilligers en 
(betaalde) trainers/coaches de verantwoordelijkheid voor een groepje jeugdleden. Tijdens de 
activiteiten gaan de vrijwilligers en (betaalde) trainers/coaches op talloze momenten met de 
jeugdleden om. Tijdens spelsituaties, bij blessures, tijdens uitrustmomenten, tijdens 
speluitleg enz. kan er sprake zijn van een zekere intimiteit. De grens tussen intimiteit en 
ongewenste intimiteit is vaak niet helder aan te geven.  
  
Vanuit dat gegeven is het wenselijk dat VC Maasdal als volleybalclub met een jeugdafdeling 
heldere afspraken kent inzake de gewenste handelwijze in de contacten tussen 
volwassenen, die namens de vereniging activiteiten voor de jeugdleden uitvoeren en de 
jeugdleden zelf.  
  
Het protocol voorziet in handvaten voor gewenste omgangsvormen en voorziet ook in een 
protocol waarin beschreven staat hoe het bestuur zal handelen bij situaties waarin een 
vermoeden van (seksueel) misbruik bestaat.  
  
2. Wettelijke kader  
De Nederlandse wetgeving geldt voor iedere burger. Ook de door VC Maasdal 
georganiseerde activiteiten vallen volledig onder de Nederlandse wetgeving. In het wetboek 
van strafrecht, boek III, titel XIV staat: hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, 
stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde 
minderjarige of zijn minderjarige bediende op onderschikte, wordt gestraft met een 
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar. Een jeugdlid is tijdens de activiteiten van VC 
Maasdal toevertrouwd aan de zorg en waakzaamheid van de vrijwilligers en (betaalde) 
trainers/coaches en dus is dit artikel onverminderd van kracht.  
  
3. Wat is seksueel misbruik.  
Een definitie: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-
verbale of fysieke zin, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen 
wordt ervaren. We hebben het dus over grensoverschrijdend gedrag.  
  
Enkele voorbeelden:  

• het seksueel genieten van bekeken te worden; Exhibitioneren.  
• Ongewenste aanraking, bijv. betasten van geslachtsorganen/tik op de billen.  
• Masturberen in het bijzijn van kinderen of het kind daartoe aanzetten/dwingen.  
• Een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen.  
• Zich tegen het kind aandrukken of andere vormen van aanranding.  
• Verkrachting.  
• Oraal-genitaal contact afdwingen.  
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4. Beleid VC Maasdal  
  
4.1 Preventief beleid  
Een vrijwilliger en/of (betaalde) trainer/coach zal zich gedurende de activiteiten van VC 
Maasdal ervan onthouden om met een jeugdlid om te gaan op een wijze, die het jeugdlid in 
zijn waardigheid aantast. Seksuele handelingen van welke aard dan ook en intieme relaties 
met de jeugdige zijn onder geen beding geoorloofd. Het is niet toegestaan het jeugdlid 
zodanig aan te raken, dat het jeugdlid en/of de vrijwilliger en/of de betaalde trainer/coach dit 
als seksueel of erotisch zal ervaren. Dit alles wordt gezien als seksueel misbruik. De 
vrijwilliger en/of (betaalde) trainer/coach mag de activiteiten van VC Maasdal niet gebruiken 
voor doeleinde van eigen nut of bevrediging die in strijd zijn met de verantwoordelijkheid voor 
het jeugdlid. Een vrijwilliger en/of (betaalde) trainer/coach mag niet ingaan op seksueel 
getinte toenaderingspogingen van het jeugdlid ook al verlangt de jeugdige daarnaar of nodigt 
daartoe uit.  
  
Meer concreet betekent dit dat de volgende uitingen van gedrag niet geaccepteerd worden:  

• Fysieke contacten anders dan een schouderklopje, het schudden van handen etc.  
• Een gesprek of gesprekken zonder de nabijheid van derden.  
• Aanwezigheid in de kleedlokalen tijdens het omkleden en/of douchen van de 

jeugdleden.1  

• Het omkleden in aanwezigheid of in het zicht van een of meerdere jeugdleden.  
  
4.2 Curatief beleid  

1. Meldingsplicht  
Ieder lid of vrijwilliger van VC Maasdal heeft een meldingsplicht voor klachten of 
signalen van misbruik door een vrijwilliger en (betaalde) trainer/coach. Elke melding 
wordt gedaan aan een van de leden van het bestuur van VC Maasdal. Ook ouders en/of 
verzorgers van jeugdleden kunnen een melding van vermeende misbruik neerleggen bij 
de leden van het bestuur  

 
2. Werkwijze  
De melding van een vermoeden van seksueel misbruik kan bij elk lid van het bestuur 
gedaan worden. De voorzitter wordt ten allen tijde geïnformeerd. De procedure wordt 
verder uitgevoerd door de voorzitter en minimaal 1 lid van het bestuur.  
  
De procedure bij vermeend seksueel misbruik vraagt maatwerk. Bij vermeend misbruik 
wordt de ouders geadviseerd aangifte te doen. Ook het bestuur kan besluiten tot het 
doen van aangifte. Dit zal niet eerder plaatsvinden dan nadat alle betrokkenen gehoord 
zijn. Indien er een aangifte bij de politie gedaan wordt, is de uitkomst van het justitiële 
onderzoek richtinggevend voor de maatregelen van het bestuur. Tijdens elke vorm van 
onderzoek worden de activiteiten van de vrijwilliger of (betaalde) trainer/coach gestopt 
zonder opgave van redenen.   
  

                                            
1 Aanvullend op deze regel worden ook de ouders die aanwezig zijn tijdens wedstrijden gevraagd om 
niet tijdens het omkleden c.q. douchen in de kleedlokalen te komen bij teams vanaf CMV niveau 4 en 
hoger (dus vanaf 10 jaar en ouder).  


