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Badmintonclub Meppeler Meppers 
 

Beleid 
 

Intimidatie (VOG) 
 

Vastgelegd en geaccordeerd door 
het bestuur op 9 oktober 2018 

 
 
Inleiding 
 
Uitgangspunt is dat ieder lid (en ouders van jeugdleden), zich prettig moet kunnen voelen bij de 
vereniging. Dat betekent ook dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen. 
De leden van de vereniging zullen niet veel anders zijn dan de doorsnede van “de Nederlanders”. 
Dat betekent dat de meeste leden met plezier naar de vereniging gaan en zich goed gedragen naar 
de anderen toe. Het zou echter naïef zijn indien je er van uit gaat dat iedereen zich zo gedraagt en 
niet iemand anders zou kunnen beschadigen. Daarom gelden er gedragsregels. 
 
Dat is echter niet genoeg. De vereniging heeft een verantwoordelijkheid naar kwetsbare leden die 
aan haar zijn toevertrouwd. 
 
In zijn algemeenheid kun je stellen dat bij de seniorleden het risico niet groot is. Het risico van 
intimidatie en pestgedrag is laag gezien de (gezags)verhoudingen. Daarnaast zullen volwassenen 
onderling elkaar makkelijker aanspreken op ongewenst sociaal gedrag. Extra maatregelen worden 
niet nodig geacht. 
 
Bij de junioren ligt dat anders. Volwassen begeleiders hebben door leeftijd, levenservaring, 
uitstraling en functie een (gezags)verhouding die zou kunnen leiden tot ongewenste ervaringen bij 
de kinderen. Ook zijn kinderen vaak nog niet sociaal vaardig genoeg om dit te herkennen of om in 
te grijpen. 
 
Uit de risicoanalyse blijkt dan ook dat juist bij de jeugdbegeleiding maatregelen moeten worden 
genomen om risico’s te verkleinen. 
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De vereniging heeft een risicoanalyse uitgevoerd op de verschillende functies die er binnen BCMM 
worden uitgeoefend. In de risicoanalyse is bepaald welke aanvullende maatregelen BCMM moet 
nemen om het risico te verkleinen dat kwetsbare leden het slachtoffer kunnen worden van 
intimiderend gedrag, zoals seksuele intimidatie en pesten. 
 
Het is van belang dat iedereen, dus alle leden en ouders van, zich realiseert dat deze maatregelen 
geen garantie vormen, maar dat juist de rol van “omstanders” cruciaal is. 
Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk! 
 
 
Criteria, beoordeling en maatregelen 
 
Wanneer kunnen mensen worden geïntimideerd? Dat heeft vaak te maken met hiërarchie of een 
andere vorm van (gezags)verhouding. Daarom zijn vooral deze punten meegenomen in de 
beoordeling welk mogelijke risico bij welke functie hoort om te bepalen welke maatregelen 
genomen moeten worden. 
 
Hoofdtrainer 
Hij staat vaak zelfstandig voor een jeugdgroep, staat dichtbij de jeugdspelers, heeft grote invloed 
op hen en heeft daarbij ook individuele contacten met hen. 
Maatregel: 
De hoofdtrainer wordt aangesteld door het bestuur op basis van gesprekken waaruit blijkt dat hij 
voldoende (badminton)technische en didactische vaardigheden heeft en waaruit blijkt dat hij 
geschikt is om een jeugdgroep te begeleiden. 
Hoewel de contacten niet buiten zicht van anderen plaats vinden, is het risico significant. Daarom 
wordt naast bovenstaande altijd om een VOG gevraagd. 
 
Vaste trainer 
Idem als hoofdtrainer. 
Een reservetrainer die vaker dan incidenteel word ingezet, zal alsnog worden aangemerkt als vaste  
trainer. 
 
Assistent 
Het aanstellen gebeurt door het bestuur in overleg met hoofdtrainer en trainer(s). Assistenten staan 
niet zelfstandig voor de groep, hebben geen individuele contacten en hun (gezags)verhouding is, 
gezien functie en handelen, veel kleiner. Een VOG wordt dan ook niet nodig geacht. 
 
Sparringbegeleiders badmintongroep Vanboeijen 
De coördinator van deze activiteit beoordeelt of de sparringbegeleiders geschikt zijn. Het risico 
wordt verder klein geacht wegens het open karakter van de “training”, omdat één speler mondig is, 
omdat een ouder van een andere speler altijd aanwezig is en omdat er onderlinge sociale controle 
is van de beide sparringbegeleiders. 
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Bestuursleden 
De rol van bestuurslid op zich, vormt geen extra risico omdat hij door zijn functie niet significant 
meer contact met kinderen heeft dan andere leden. 
 
Leden Jeugdcommissie 
Leden van de Jeugdcommissie zijn direct betrokken bij jeugdactiviteiten, vooral bij bijzondere zoals 
Pyjamabadminton en activiteiten “buiten de deur” waarbij ook individuele contacten aan de orde 
kunnen zijn. Bovendien zijn deze activiteiten soms buiten de veilige omgeving van de sporthal waar 
meer sociale controle is. Juist bij die activiteiten is het van belang dat het risico wordt beperkt. 
Maatregel: 
Leden van de Jeugdcommissie worden aangesteld door het bestuur na onderling overleg. 
Het risico wordt als significant beoordeeld, daarom wordt om een VOG gevraagd. 
 
Coördinator Technische Commissie 
De coördinator heeft veel contact met de jeugdcompetitiespelers, deels in kleine groepen, mogelijk 
ook individueel en voert zaalwacht uit bij thuiscompetitiewedstrijden. 
Maatregel: 
De Coördinator Technische Commissie wordt aangesteld door het bestuur na een gesprek. 
Het risico wordt significant beoordeeld, daarom wordt om een VOG gevraagd. 
 
Zaalwacht 
Een zaalwacht is coördinator tijdens thuiscompetitiewedstrijden en heeft veel contacten met de 
jeugdspelers. 
Maatregel: 
Een zaalwacht wordt aangesteld door de Coördinator Technische Commissie. 
Het risico wordt zodanig beoordeeld dat om een VOG wordt gevraagd. 
Een reserve “zaalwacht” die vaker dan incidenteel word ingezet, zal alsnog worden aangemerkt als 
vaste zaalwacht. 
 
Fotograaf 
De functie klinkt in eerste instantie risicovol, maar het gaat hierbij altijd om foto’s “in de 
openbarheid”, in grote groepen en bij evenementen waarbij veel mensen aanwezig zijn. Geen risico 
dus.  
 
Vertrouwenspersoon * 
Een vertrouwenspersoon voert persoonlijke gesprekken, over gevoelig onderwerpen, met 
kwetsbare mensen, in privé situaties, juist buiten openbare ruimte. 
Maatregel. 
De vertrouwenscontactpersoon wordt aangesteld door het bestuur na gesprekken met hem over 
zijn rol, de gevoeligheid van die rol, integriteit, zijn benaderbaarheid, verantwoordelijkheid en 
consequenties van zijn handelen. 
Gezien de gevoeligheid wordt om een VOG gevraagd. 
De Vertrouwenspersoon is terug te vinden op de website in het menu Contact. 
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Overige functies 
Voor de overige rollen en functies is het risico zo klein, of zijn de omstandigheden zodanig, dat geen 
aanvullende maatregelen worden overwogen. 
 
*Vertrouwenscontactpersoon Badminton Nederland 
Indien het niet vertrouwd genoeg voelt om de Vertrouwenspersoon van de vereniging te 
benaderen, kan iedereen ook contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van 
Badminton Nederland (BNL). De contactgegevens zijn te vinden op de website in het menu 
Contact. 
 


