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Protocol Sociaal Veilig Sporten Last Gear 

Dit is het protocol Sociaal veilig sporten van Last Gear Eerbeek. Dit protocol vervangt de eerdere 
vastgestelde Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving en Gedragsreglement Seksuele Intimidatie.  
 

Sporten doen we bij Last Gear veilig. Daar werken we samen aan. Maar veiligheid bestaat niet alleen 
uit zorgen voor je fiets en goed opletten dat je niet valt of tegen een boom rijdt! Veiligheid tijdens het 
sporten wil ook zeggen dat jij je lekker voelt. Dat je kunt zijn wie je bent, dat je niets tegen je zin hoeft 
te doen en dat jij je prettig voelt in de groep. Dat heet ‘Sociaal Veilig Sporten’.  
 
Sociaal veilig sportklimaat en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag 
Last Gear wil als club een sociaal veilig sportklimaat bieden. We doen ons best te voorkomen dat iemand bij 
de club te maken krijgt met ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag bestaat uit alle vormen verbaal, non-
verbaal en fysiek gedrag waardoor iemand zich niet veilig voelt tijdens het sporten of bij de club. Daarom 
conformeren we ons aan de gedragsregels van ‘Sociaal veilig sportklimaat’ NOC*NSF, zorgen we voor een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG’s) voor alle bestuursleden, de jeugdbegeleiders en de financiële en 
ledenadministratie, doen we aan aannamebeleid (jeugd)begeleiders, zijn er de nodige afspraken en zorgen 
we voor de nodige instructies. Mocht je ondanks deze maatregelen je toch niet veilig voelen dan kun je 
terecht bij het bestuur of een vertrouwenscontactpersoon. 
 
A. Gedragsregels ‘Sociaal veilig sportklimaat’ NOC*NSF 
Last Gear volgt de adviezen van de NTFU en NOC*NSF en conformeren ons aan de 'Gedragsregels Sociaal 
Veilig Sporten NOC*NSF', zoals hieronder omschreven voor begeleiders. Wij verwachten dit niet alleen van 
begeleiders, maar ook van al onze leden en vrijwilligers.  
 
De Gedragsregels Sociaal Veilig Sporten NOC*NSF: 
 
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
 
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 

waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het 
gezamenlijk gestelde doel. 

 
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de 

sporter. 
 
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar 

zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider 

deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals 
doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

 
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
 
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan 

met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
 
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg 

van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter 
behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun 
werk goed kunnen uitoefenen. 

 
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 

tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de 
sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

 
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter 

is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de 
betreffende persoon daarop aanspreken. 
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11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid 

van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
 
 
B. Verklaring Omtrent Gedrag 
Last Gear vindt het van belang dat de leden die werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, 
geld of goederen voldoende integer zijn. Om die reden vraagt de secretaris voor alle bestuursleden, 
structurele jeugdbegeleiders, de financiële administrateur en de ledenadministrateur een Verklaring Omtrent 
het Gedrag (VOG) aan. Dit zal om de 3 jaar herhaald worden.  
 
 
C. Inzet (Jeugd)begeleiders 
Last Gear wil dat leden op stap gaan met integere begeleiders. Maar ook de begeleiders zelf willen we 
voldoende bagage meegeven om verantwoord op stap te gaan. Hierover hebben de we volgende afspraken:  
 
Aannamebeleid 
Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen 
die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze 
makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen. Daarbij maken ze gebruik van het 
vertrouwen van een organisatie. Een goed aannamebeleid kan problemen voorkomen.  
Last Gear hanteert daarom de volgende aannameprocedure voor (jeugd)begeleiders: 

- Er wordt een kennismakingsgesprek gevoerd met nieuwe (jeugd)begeleiders door de 
jeugdcommissie of de commissie Kader & Veiligheid.  

- Zonodig worden referenties gecheckt. 
- De (jeugd)begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragsregels. 
- Voor structurele jeugdbegeleiders wordt een VOG aangevraagd, zie hierboven bij B. 

 
Kennis 
Daarnaast is het van belang dat (jeugd)begeleiders voldoende bagage meekrijgen om veilig sporten te 
kunnen garanderen. Last Gear heeft het volgende (gratis) aanbod voor (jeugd)begeleiders: 

- De jeugdcommisie houdt samen met de commissie Kader en Veiligheid informatie en 
instructieavonden voor jeugdbegeleiders en ouders, waarbij ook aandacht voor sociaal veilig sporten 

- Er worden mtb-opleidingen (mtb-2 of hoger) aangeboden aan (jeugd)begeleiders 
- Jaarlijks is er een cursus EHBO, gericht op fietsen in het bos, welke wordt aangeboden aan 

(jeugd)begeleiders en mtb-instructeurs 
 

Kennis van relevante medische bijzonderheden jeugdleden. 
Voor de veiligheid van jeugdleden en de andere betrokkenen bij de ritten, is het van belang dat de 
jeugdbegeleiders op de hoogte zijn van eventuele beperkingen (fysiek, energetisch of anders) of relevante 
medische bijzonderheden, welke relevant zijn voor fietsen of andere clubactiviteiten. Bij het inschrijfformulier 
vragen wij hierom, mocht dit voordoen tijdens het lidmaatschap dan vragen wij dit ook te melden. De 
jeugdcommissie zal hierover contact opnemen. Met deze gegevens zal uiteraard vertrouwelijk worden 
omgegaan, de jeugdcommissie deelt deze gegevens alleen met de betreffende jeugdbegeleiders van de 
jeugdgroep van uw kind. We hanteren hieromtrent de volgende afspraken: 
 

1. Bij inschrijving van een jeugdlid is het verplicht dat ouders/verzorgers aangeven of er sprake is van 
relevante medische bijzonderheden, fysieke of psychische problematiek. Ook indien dit zich tijdens 
het lidmaatschap voordoet is het van belang dat ouders/verzorgers dit kenbaar maken. 
Indien geen melding is gemaakt van medische bijzonderheden terwijl hier wel sprake van is, kan 
Last Gear niet voor verantwoordelijk worden gehouden  

2. De jeugdcommissie zal hierover contact opnemen met de ouders/verzorgers, om de medische 
bijzonderheden te bespreken en te beoordelen wat relevant is om kennis van te hebben. 

3. In het kader van privacy zullen wij zo vertrouwelijk en zorgvuldig als mogelijk omgaan met het 
verstrekken van deze gegevens en deze alleen verstrekken aan de jeugdbegeleiders van het 
jeugdlid.  

4. De jeugdgroepen kennen geen vaste begeleiders. Middels de app-groep van de jeugdbegeleiders 
wordt wekelijks kenbaar gemaakt welke jeugdleden die dag meefietsen. In geval van een jeugdlid 
met medische bijzonderheden komt * bij de naam van het jeugdlid te staan. Dit als sein voor de 
jeugdbegeleiders, de nodige informatie kan de begeleiding opvragen bij de jeugdcommissie. 
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5. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders relevante informatie en wijzigingen tijdig door te geven 
aan de jeugdcommissie 

6. Wij gaan uit van een eigen verantwoording van ouders/verzorgers. Daarom verzoeken wij de 
ouders/verzorgers zelf ook de verschillende begeleiders van de jeugdgroep, waarin het jeugdlid op 
dat moment fietst, persoonlijk te informeren over beperkingen (fysiek, energetisch of anders) of 
medische bijzonderheden, welke relevant zijn voor fietsen of andere clubactiviteiten. 
 

D. Vertrouwenscontactpersoon 
Voel je je als lid onveilig of wil je ongewenst gedrag melden, dan kan je je wenden tot het bestuur, zodat zij 
zo snel mogelijk actie kan ondernemen. Het bestuur zal vertrouwelijk omgaan met je informatie.   
Wil je liever geen contact opnemen met het bestuur, dan is er de mogelijkheid contact op te nemen met een 
vertrouwenscontactpersoon. Last Gear heeft binnen de eigen vereniging geen vertrouwenscontactpersoon, 
maar maakt gebruik van de onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon van de NTFU. Informatie en 
contactgegevens zijn te vinden op de website van de NTFU 
https://www.ntfu.nl/kenniscentrum/ledenzaken/vertrouwenscontactpersoon .  
Je kunt bij de NTFU-vertrouwenscontactpersoon terecht als je denkt dat je slachtoffer bent of dreigt te 
worden van grensoverschrijdend gedrag. Ook kun je er terecht als je beschuldigd wordt van 
grensoverschrijdend gedrag of hiervan getuige bent. De gesprekken die tussen jou en de 
vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, zijn altijd privé. 
De vertrouwenscontactpersoon geeft algemene informatie, vertelt welke stappen je kunt zetten, helpt met het 
zoeken naar oplossingen of verwijst je indien nodig door. De vertrouwenscontactpersoon gaat vertrouwelijk 
met je verhaal om. Het kan zijn dat andere personen betrokken moeten worden bij een vraag of probleem, 
maar dit gebeurt nooit zonder dat je hier toestemming voor hebt gegeven en hiervan op de hoogte bent.   
Ook is er de mogelijkheid contact op te nemen met professionele hulpverleners van het meldpunt Centrum 
Veilige Sport van NOC*NSF, via een mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl of telefonisch op 0900 - 202 
55 90 (maandag t/m vrijdag 08.30-18.00 uur). 


