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Vertrouwens Contactpersonen.
Secretariaat:
Postbus 275
4380 AG Vlissingen
red.vlissingen@zeelandnet.nl

Schelden, beledigen, lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen, irriteren, pesten,
ongewenste intimiteiten: dit zijn allemaal vormen van agressie, geweld of seksuele
intimidatie.
Ze horen niet voor te komen bij de Dr.A.Staverman brigade Vlissingen en zal door het
bestuur dan ook niet getolereerd worden, als blijkt, dat medeleden, instructeurs, bestuur of
andere personen het slachtoffer worden van dergelijke praktijken.
Hiervoor zullen duidelijke sancties gelden, met evt. royement tot gevolg hebben.
Deze sancties variëren van waarschuwingen, uitsluiten van trainingen – dan wel wedstrijden,
zwembadverboden of andersoortige schorsingen en zoals eerder genoemd, evt. royement als
lid van de club.
Het is daarnaast vaak heel moeilijk, om over dit soort problemen te praten; dat geldt niet
alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de mensen die wel weten dat er iets mis gaat,
maar die het gevoel hebben, dat ze er niets aan kunnen doen. Doorbreek de stilte! Vaak zijn
er wel degelijk oplossingen te vinden en niemand hoeft deze problemen alleen op te lossen.
Dr.A.Stavermanbrigade heeft hiervoor Vertrouwens Contactpersonen aangewezen.
Vele verenigingen en sportbonden hebben vertrouwens contactpersonen.
Vertrouwens contactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van
sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze
bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De
Vertrouwens contactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te
krijgen.
Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te
nemen.
Problemen kunnen natuurlijk altijd gemeld worden aan trainers / begeleiders of aan het
bestuur, maar kom je er niet uit of wil je deze stappen om wat voor reden dan ook overslaan
dan kan je het ook direct aan onze Vertrouwens Contactpersonen melden. De melding zal
vanzelfsprekend als zeer vertrouwelijk worden behandeld.
Vertrouwens Contactpersonen bij de Dr.A.Stavermanbrigade zijn.
Direct op het zwembad of via mail.
vertrouwens-contactpersoon@reddingsbrigade.nl
Petra de Bruijne
Marjon Buren

petra@reddingsbrigadevlissingen.nl
marjon@reddingsbrigadevlissingen.nl

Extern persoon via mail.
Corrie Marteijn

corrie@reddingsbrigadevlissingen.nl

Al onze instructeurs en bestuurs leden moeten de gedragscode accepteren en tekenen.
goedgekeurd onder nr. KVK 40309800

