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Huishoudelijk Reglement Bijlage 7 – ongewenste intimiteiten 

Reglement Ongewenste Intimiteiten  
 

Artikel 1  Begripsbepalingen  
 

1.1. Ongewenste intimiteiten  
 

Handelingen, gedragingen en/of uitlatingen die binnen of in samenhang met de activiteiten binnen 
SV Leveroy plaatsvinden en die door degene op wie ze gericht zijn (of in het geval het een 
minderjarig lid betreft ook de ouders/verzorgers van dit lid) als ongewenste, eenzijdige en/of 
dwangmatige seksueel getinte aandacht worden aangemerkt.  
Als voorbeelden van ongewenste intimiteiten:  
handtastelijkheden, voortdurende op- en aanmerkingen, grappen of gebaren en herhaaldelijk 
toenaderingspogingen.  
Ook bepaalde manieren van kijken kunnen als te intiem en ongewenst beschouwd worden.  

 

1.2. Vertrouwenspersoon / -onen  
 

De door het bestuur van SV Leveroy benoemde persoon /-onen die als eerste aanspreekpunt 
functioneert / -eren bij vermoeden van of klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten en 
lid is/zijn van de vertrouwenscommissie.  

 

1.3. Vertrouwenscommissie  
 

Een door het bestuur van SV Leveroy ingestelde commissie die is belast met onderzoek van klachten 
met betrekking tot ongewenste intimiteiten dan wel een onderzoek als bedoeld in artikel 6 van dit 
reglement en rapportage en advisering hieromtrent aan het bestuur van SV Leveroy.  

 

1.4. Het bestuur  
 

 Het bestuur is het bestuur van het bestuur van SV Leveroy.  
 

1.5. Klager  
 

Een ieder die deel uitmaakt van SV Leveroy, waaronder jeugdleden, de ouders/verzorgers als 
wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden, werknemers en vrijwilligers, de seniorleden, die 
meent te zijn geconfronteerd met ongewenste intimiteiten en een klacht hierover heeft ingediend 
bij een en/of meerdere leden van de vertrouwenscommissie en/of bij het bestuur van SV Leveroy.  

 

1.6. Aangeklaagde  
 

Ieder die deel uitmaakt van SV Leveroy, waaronder jeugdleden, de ouders/verzorgers als wettelijke 
vertegenwoordigers van de jeugdleden, werknemers en vrijwilligers, de seniorleden, tegen wie een 
klacht met betrekking tot ongewenste intimiteiten is ingediend bij een en/of meerdere leden van de 
vertrouwenscommissie en/of bij het bestuur van SV Leveroy.  

 

1.7. Klacht  
 

Een mondeling of schriftelijk bij de vertrouwenscommissie en/of bij het bestuur van SV Leveroy 
ingediende, gemotiveerde klacht betreffende ongewenste intimiteiten.  
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1.8. Anonieme klacht  
 

 Een klacht welke gedeponeerd wordt zonder dat de klager zijn identiteit bekend maakt.  
 

1.9. Melding  
 

Een mondeling of schriftelijk bij de vertrouwenscommissie en/of bij het bestuur van SV Leveroy 
ingediende melding betreffende ongewenste intimiteiten; partijen worden nog niet genoemd.  

 

1.10. Verweer  
 

 Dit kan mondeling en/of schriftelijk bij de vertrouwenscommissie en/of het bestuur van SV Leveroy.  
 

Artikel 2  Indienen van een melding  
 

2.1.  Een melding kan worden ingediend bij:  
  - (bij voorkeur) de vertrouwenspersoon  
  - de vertrouwenscommissie  
  - het bestuur van SV Leveroy  
 

2.2.  Een melding kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingebracht. Van een mondeling ingediende  
 melding wordt onmiddellijk schriftelijk vastgelegd. Dit verslag wordt ondertekend door de melder  
 en de degene die het verslag maakt.  
 

2.3.  Een melder die in eerste instantie een melding bij de vertrouwenscommissie of bij het bestuur van  
 SV Leveroy indient, wordt onmiddellijk voor ondersteuning doorgezonden naar een van de leden  
 van de vertrouwenscommissie, tenzij de melder heeft aangegeven waarom hij/zij deze niet wenst in  
 te schakelen. In dit geval behandelt de vertrouwenscommissie de melding.  
 

2.4.  Indien de melding wordt ingediend bij een ander orgaan of persoon binnen SV Leveroy dan  
 genoemd in artikel 2.1, dient de ontvanger de melding aanstonds door te geven aan de  
 vertrouwenscommissie. De ontvanger is verplicht tot geheimhouding.  
 

 Het is zeer gewenst dat de ontvanger duidelijk aangeeft aan het adres van de melder dat hij/zij ook  
 iets zal doen met het gesprek. Het mag niet zo zijn dat een klager tegen de ontvanger kan zeggen:  
 “Ik vertel je dit wel, maar je mag er niets mee doen”. In dat geval zadelt hij de ontvanger  
 waarschijnlijk op met een probleem, zeker als de ontvanger al over meerdere signalen beschikt c.q. 
 mogelijk achteraf in een verwijtbare situatie terecht kan komen.  
 

2.5.  Anoniem ingediende meldingen worden in principe niet in behandeling genomen. 
 Er vindt wel registratie plaats.  
 

 
 
 
 
 
Artikel 3    De afhandeling van de melding door de vertrouwenscommissie 
 

3.1.  De leden van vertrouwenscommissie zijn het eerste aanspreekpunt bij vermoedens van of  
 meldingen met betrekking tot ongewenste intimiteiten.  
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3.2.  Ongeacht of een melding wel of niet als klacht volgens de klachtenprocedure in behandeling wordt  
 genomen, zorgt de vertrouwenscommissie voor de eerste opvang en voor advies aan degene die  
 meldt. De commissie komt dan bij elkaar.  
 

Met “eerste opvang” wordt primair bedoeld het gesprek waarbij men zijn “verhaal” kwijt kan en 
men een eerste advies kan verwachten, alsmede afspraken over een vervolgactie  

 

3.3.  De samenstelling van de vertrouwenscommissie kan verschillen indien er belangenverstrengeling  
 kan ontstaan.  
 

3.4.  Na ontvangst van een melding tracht de vertrouwenscommissie in eerste instantie en afhankelijk  
 van de ernst van de melding via bemiddeling tot een oplossing te komen van de gesignaleerde  
 problemen.  
 

3.5. De vertrouwenscommissie geeft de melder in overweging om al naar gelang de ernst van de zaak:  
  a. geen klacht in te dienen  
  b. de klacht in te dienen bij de vertrouwenscommissie, desgewenst begeleid door een van de  
       leden van de vertrouwencommissie  
  c. de klacht in te dienen bij het bestuur van SV Leveroy, desgewenst begeleid door een van de  
      leden van de vertrouwenscommissie  
 

 In het geval dat een minderjarig lid als melder optreedt, worden de ouders/verzorgers hiervan door  
 de vertrouwenscommissie in kennis gesteld tenzij gewichtige omstandigheden aanleiding geven  
 hiervan af te zien.  
 

3.6.  De vertrouwenscommissie meldt de zaak onverwijld aan het bestuur van SV Leveroy als het een  
 gegronde melding inzake een strafbaar feit, conform het Wetboek van Strafrecht, lijkt te betreffen.  
 

3.7.  Na ontvangst van een klacht stelt de vertrouwenscommissie het bestuur van SV Leveroy in kennis  
 van het feit dat zij de klacht onderzoekt.  
 

3.8.  De vertrouwenscommissie onderzoekt de klacht door klager en aangeklaagde in eerste instantie  
 buiten elkaars aanwezigheid te horen. Dit horen geschiedt zo spoedig mogelijk nadat de klacht bij  
 de vertrouwenscommissie is ingediend. Indien de aangeklaagde weigert te worden gehoord, zal het  
 bestuur van SV Leveroy hiervan worden verwittigd en zal dan haar verantwoordelijkheid nemen.  
 

3.9.  Aangeklaagde wordt in de gelegenheid gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren.  
 

3.10. Indien de vertrouwenscommissie dit noodzakelijk acht, kan zij, met inachtneming van de grootst  
  mogelijke zorgvuldigheid, andere personen die bij de kwestie betrokken zijn, spreken.  
 

3.11. De vertrouwenscommissie rapporteert haar conclusies schriftelijk aan het bestuur van SV Leveroy,  
  zo mogelijk binnen een maand nadat de klacht is ingediend.  
 

3.12. De commissie kan het rapport verzegeld doen gaan van een advies met betrekking tot door het  
 bestuur van SV Leveroy te treffen maatregelen.  
 

3.13. Het bestuur van SV Leveroy besluit tot het al dan niet nemen van maatregelen.  
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Artikel 4    Het intrekken van de klacht 
 

4.1  De klager kan te allen tijde, lopende het onderzoek, de klacht intrekken.  
Van het intrekken van de klacht moet de vertrouwenscommissie schriftelijk op de hoogte worden 
gesteld.  
Degene die de klacht intrekt, ondertekent een door de vertrouwenscommissie opgestelde verklaring  
omtrent het intrekken van de klacht.  

 

4.2.  Indien klager tijdens de procedure bij de vertrouwenscommissie de klacht intrekt, besluit de  
 vertrouwenscommissie vervolgens of van een verdere procedure wordt afgezien of dat de  
 commissie zelfstandig met de procedure doorgaat.  
 

Artikel 5   Het bestuur van SV Leveroy  
 

5.1.  Indien het bestuur van SV Leveroy serieuze signalen bereiken dat ongewenste intimiteiten zouden  
 hebben plaatsgevonden, kan het bestuur de vertrouwenscommissie verzoeken een onderzoek in te  
 stellen.  
 

5.2.  De vertrouwenscommissie hoort bij haar onderzoek diegenen die informatie kunnen verschaffen  
 welke relevant is voor beantwoording van de vraag of en zo ja welke ongewenste intimiteiten  
 hebben plaatsgevonden en wie zich daaraan schuldig heeft gemaakt. Ook dit onderzoek wordt  
 afgerond met een verslag en, indien het bestuur van SV Leveroy daarom vraagt, een advies.  
 

Artikel 6    De vertrouwenscommissie  
 

6.1  Het bestuur van SV Leveroy benoemt de leden van de vertrouwenscommissie.  
 Dit zijn de vertrouwenspersonen.  
 

6.2  De vertrouwenscommissie is bevoegd de melder te horen.  
 Zij hoort de klager zo mogelijk binnen 14 dagen nadat de melding bij de vertrouwenscommissie is  
 ingediend. Indien de melding is ingediend door de ouders, voogden of verzorgers van een leerling,  
 wordt ook de leerling gehoord, tenzij bijzondere omstandigheden (met name gelegen in het  
 persoonlijk belang van de klager) zich daartegen verzetten.  
 

6.3.  De leden van de vertrouwenscommissie zijn verplicht tot geheimhouding omtrent alle zaken die zij  
 in hun functie als lid van de hierboven genoemde commissie vernemen.  
 De plicht tot geheimhouding geldt niet ten opzichte van de vertrouwenscommissie, het bestuur van  
 SV Leveroy en de klager.  
 

6.4.  De vertrouwenscommissie en haar leden zijn alleen verantwoording schuldig aan het bestuur van 
 SV Leveroy.  
 

6.5.  De vertrouwenscommissie is bevoegd signalen van ongewenste intimiteiten op te sporen en op  
 grond hiervan het bestuur van SV Leveroy van advies te voorzien omtrent te voeren beleid en te  
 treffen maatregelen.  
6.6.  Het bestuur van SV Leveroy stelt de vertrouwenscommissie in de gelegenheid de taken naar  
 behoren te vervullen. 
  
6.7.  De vertrouwenscommissie brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan het bestuur van SV Leveroy  
 omtrent de werkzaamheden. 
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6.8.  De vertrouwenscommissie treedt in werking op verzoek van één of meerdere leden van de  
 vertrouwenscommissie of door een rechtstreeks verzoek van de klager of op verzoek van het  
 bestuur van SV Leveroy  
 

6.9. De vertrouwenscommissie is belast met het onderzoek van ingediende klachten met betrekking tot  
 ongewenste intimiteiten en rapporteert hieromtrent aan het bestuur van SV Leveroy.  
 

6.10. De vertrouwenscommissie is bevoegd tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur  
  van SV Leveroy over eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van de aangeklaagde.  
 

6.11. De vertrouwenscommissie is bevoegd betrokkene(n) op te roepen teneinde voor een gesprek.  
 

6.12. De vertrouwenscommissie is bevoegd naar aanleiding van een klacht de situatie binnen SV Leveroy  
   te onderzoeken.  
 

6.13.De vertrouwenscommissie is bevoegd informatie en advies in te winnen bij interne en/of externe  
  deskundigen.  
 

6.14.De vertrouwenscommissie bestaat uit 6 leden en dient uit tenminste 3 leden te bestaan, wanneer  
 zij in vergadering bijeenkomt.  
 

6.15. Er wordt naar gestreefd dat zowel mannen als vrouwen zitting hebben in de  
 vertrouwenscommissie.  
 

6.16 De vertrouwenscommissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.  
 

6.17. De vertrouwenscommissie kan ter nadere regeling van haar werkzaamheden een huishoudelijk  
  reglement vaststellen.  
 

6.18. De vertrouwenscommissie draagt zorg voor tijdige en deugdelijke informatie aan het bestuur van 
  SV Leveroy met betrekking tot een ingediende klacht.  
 

6.19. De vertrouwenscommissie neemt, ter bescherming van belangen van alle direct betrokkenen, de  
  grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht.  
 

6.20. De leden van de vertrouwenscommissie zijn alleen verantwoording schuldig aan elkaar én aan het  
  bestuur van SV Leveroy.  
 

6.21. Om haar taken naar behoren te kunnen vervullen, beschikt de commissie over de volgende 
  faciliteiten:  
  - gelegenheid tot deskundigheidsbevordering;  
  -administratieve ondersteuning (met plicht tot geheimhouding aan niet – commissieleden):  
  - een ruimte waar ongestoord het horen van klager, aangeklaagde en getuigen kan plaatsvinden.  
 

6.22. Het bestuur van SV Leveroy stelt de vertrouwenscommissie in de gelegenheid haar taken naar  
  behoren te vervullen.  
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Artikel 7   De rol van het bestuur van SV Leveroy  
 

7.1.  Het bestuur van SV Leveroy neemt op grond van het rapport van de vertrouwenscommissie, een 
 besluit over het al dan niet treffen van maatregelen en/of op te leggen sancties.  
 

7.2.  Verlenging van de termijn waarbinnen het bestuur van SV Leveroy een besluit neemt is mogelijk. 
 Van deze verlenging stelt het bestuur van SV Leveroy alle betrokkenen (klager, aangeklaagde en  
 vertrouwenscommissie) schriftelijk op de hoogte.  
 

7.3.  Klager, aangeklaagde en vertrouwenscommissie worden onver-wijld schriftelijk in kennis gesteld  
 van een eenmaal genomen besluit en van de motieven van het bestuur van SV Leveroy.  
 

7.4.  Binnen twee weken na ontvangst van het besluit kunnen klager en aangeklaagde een verweerschrift  
 hiertegen indienen bij het bestuur van SV Leveroy.  
 

7.5. Binnen 30 dagen na ontvangst beslist het bestuur van SV Leveroy over het verweerschrift.  
 

7.6.  Het bestuur van SV Leveroy dient ook te zorgen voor een adequate nazorg als een behandeling van  
 een klacht daartoe aanleiding geeft.  
 

Artikel 8  Openbaarheid  
 

8.1.  Deze regeling dient op een voor alle leden toegankelijke plaats aanwezig te zijn bij SV Leveroy.  
 

8.2.  SV Leveroy zal in de infogids de leden duidelijke informatie geven over deze regeling en daarin ook  
 opnemen de namen en de bereikbaarheid van de leden van de vertrouwenscommissie.  
 


