
 

 

Veilig Sport Klimaat en Sportief beleid bij Blauw-wit  Roosendaal, afdeling Basketball 
 
Blauwwit Basketball wil aan de leden, niet leden  en de ouders van leden actief laten zien dat basketballen bij 
Blauwwit sportief, competitief, plezierig  en  veilig is. Waarom ook veilig? Omdat iedereen weet dat pesten, 
intimidatie en schelden, agressie voorkomen in onze maatschappij en dus daarmee mogelijk ook in onze vereniging 
of tijdens onze wedstrijden. Als vereniging kun je helaas niet alles voorzien of voorkomen. Wel willen wij dat 
iedereen bij Blauwwit weet welke gedragsregels bij Blauwwit gewenst zijn en wat de procedures of wie de 
aanspreekpunten  zijn, mocht er onverhoopt toch ongewenst gedrag voorkomen. 
 
 
Daarom heeft Blauw-wit een VSK beleid  (Veilig Sport Klimaat) opgesteld en dit wordt als volgt vormgeven:  
Leden, vrijwilligers en supporters van Blauwwit afdeling Basketbal behoren met plezierig en veilig te kunnen 
basketballen of basketball te kijken. 
Blauwwit wil uitstralen als basketbalvereniging dat onze leden veilig en met plezier aan de leukste sport kunnen 
deelnemen.  Ook de directe omgeving van onze leden willen we actief informeren dat veilig en plezierig basketballen 
voorop staat bij Blauwwit.  
Het bestuur heeft het VSK beleid, zoals de NBB dat voorstelt,  ingevoerd bij Blauwwit per seizoen 2016/2017 en dit 
bevestigd door middel van de ondertekening van dit convenant en aan het eind van het eerste seizoen de NBB 
vragen om dit VSK beleid te toetsen. 
 
Het VSK beleid houdt het volgende in voor onze vereniging; 

1. Vertrouwenspersoon. 
Het bestuur heeft een vertrouwenspersoon aangesteld (met VOG verklaring);   
De contactgegevens kunt u vinden op de website onder “Informatie” en dan “Veilig Sport Klimaat”. 
Deze vertrouwenspersoon kan door ieder lid of ouder van een lid benaderd worden over een bepaalde 
situatie of voorval dat te maken heeft met pesten, ongewenste intimiteiten of ongewenst seksueel gedrag.  
Zij heeft verder geen andere functie binnen blauwwit en waarborgt daarmee anonimiteit.  De 
vertrouwenspersoon kan zelfstandig aktie ondernemen buiten het bestuur om, wanneer veiligheid of plezier 
in het geding is bij onze vereniging.  
Ook kan de vertrouwenspersoon het bestuur inlichten om maatregelen te adviseren,  echter zij zal de 
anonimiteit van de betrokken persoon  waarborgen.  
De vertrouwenspersoon is  voor de leden bereikbaar indien zich een situatie voordoet van ongewenst gedrag 
/ (seksuele- of geweld-) intimidatie, waarbij extern (buiten de staf en het bestuur om) advies kan worden 
ingewonnen.    
Ook kan de vertrouwenspersoon besluiten om hulp in te roepen van de vertrouwenspersoon van de 
Nederlandse Basketball Bond, te vinden op de website van de NBB:  www.basketball.nl 
Indien gewenst of noodzakelijk en na besluit van het bestuur, kan de vertrouwenspersoon ook een training 
volgen bij NOC/NSF. 
 

http://www.basketball.nl/


2. Verklaring Omtrent Gedrag voor coaches & trainers. 
Alle bestuursleden en trainers/coaches (ouder dan 18) worden geacht een VOG verklaring te hebben. Dit is 
kosteloos voor onze vrijwilligers.  Het bestuur zal dit coördineren en controleren.  
 

3. Geweldige sportouders! 
Om de sportouders ook te laten genieten van basketball en het sportplezier van hun kind, zullen wij ook voor 
hen tips kenbaar maken in onze sporthal hoe zij een geweldige sportouder te worden! 
 

4. Gedragsregels bij Blauw-wit Basketball.     
In de sporthal, kleedkamers en op de tribune willen wij gewenste gedragsregels verkondigen. Ook de 
coaches/trainers zijn geïnstrueerd  over deze gewenste gedragsregels bij Blauw-wit en dienen dit aan hun 
team toe te lichten.  Be a STAR! (Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect) 
Als speler,  trainer of coach van Blauw-wit 
• Gedragen wij ons sportief op veld en tribune bij thuis en uitwedstrijden. 
• Respecteren wij elkaar! 
• Accepteren wij beslissingen van de scheidsrechters 
• Geven wij tegenstanders en scheidsrechters een hand voor- en na de wedstrijd! 
• Zijn wij als coach/trainer ook verantwoordelijk voor het gedrag van onze spelers! 
• Zijn wij verantwoordelijk voor het gedrag van onze supporters! 
• Hebben wij voldoende kennis van de spelregels!  

 
Wij vertrouwen erop dat met de inzet van alle vrijwilligers en leden dit VSK beleid een positieve impuls zal 
geven aan onze vereniging. 
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