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Integriteitsbeleid TV Timmersweide 
Wij vinden dat er als Tennisvereniging Timmersweide binnen onze vereniging sprake moet zijn van een 
veilig sportklimaat. Sportplezier, daar draait het allemaal om! 
 
In deze notitie behandelen wij de volgende onderwerpen: 

1. Gedragscode 
2. Melden van incidenten 

 

1. Gedragscode 
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. Het is als 
sportvereniging onze plicht om maatregelen te nemen om ongewenste situaties te voorkomen. Een 
belangrijk onderdeel vinden wij de afspraken die we als vereniging en leden maken ten aanzien van 
onze normen en waarden. Sportplezier, dat betekent dat alle leden, trainers, vrijwilligers en bezoekers 
de normen en waarden omarmen en uitdragen.  
 

Respect & Veiligheid: 
Binnen de vereniging behoort iedereen zowel op ons eigen tennispark en als bezoeker bij andere clubs 
iedereen met respect te behandelen. Hieronder behoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, 
waarbij iedereen zich thuis en veilig voelt. Uitgangspunt is fair-play tijdens en na het spelen, hieronder 
verstaan we: 

 Heb respect voor de tegenstander, correcte houding en geen intimidatie. 

 Wij zijn gastheer tegenover het team dat ons bezoekt, wij stellen ons dienstbaar op bij 
problemen of onduidelijkheden die het team heeft. 

 Eerlijkheid, ook wanneer een situatie niet in het eigen voordeel is. 

 Heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden. 

 We praten op gepaste wijze en toon met elkaar. 

 Ieder teamlid wordt op gelijke wijze en met respect benaderd, ook buiten het veld. 

 Betrokkenen en omstanders worden met respect benaderd, wees beleefd en spreek het 
publiek gerust op een nette wijze aan wanneer ze ongepast gedrag vertonen. 

 Geen dronkenschap of overmatig alcoholgebruik voor of na het spelen. 

 Wanneer je foto’s maakt en publiceert, dan vraag je hiervoor altijd toestemming aan de 
personen op de foto. In de kleedkamers is het maken van foto’s niet toegestaan. 

 Als toeschouwer ben je geen onderdeel van het spel op het veld, dit betekent dat de 
beslissingen m.b.t. het spel enkel op het veld genomen worden. 

 Toeschouwers moedigen op een positieve wijze de spelers aan. 

 Toeschouwers nemen plaats buiten de hekken van het veld. 
 

Openheid & Toegankelijkheid: 
We streven ernaar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit de 
Hengelose samenleving en omstreken. We zijn een transparante tennisvereniging waarbij het beleid, 
de kernwaarden en doelstellingen voor iedereen inzichtelijk zijn. Door middel van elkaar positief 
aanspreken en van feedback te voorzien behouden we een prettige sfeer, hieronder verstaan we: 

 Wees hulpvaardig naar alle spelers, in het bijzonder leden die moeite hebben om zich sociaal 
te binden aan het team. 

 Spoor medespelers aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig. 

 Praat positief en coachend over elkaar. 

 Wees een ambassadeur voor de club, zowel in gesprek met anderen als op social media. 
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Samenwerken: 
Samenwerken binnen de vereniging om de toekomst van de club te waarborgen en een mooie en 
aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die tennis een warm hart toedraagt. Dit betekent dat elk 
lid een actieve bijdrage levert en op zijn tijd de handen uit de mouwen steekt, ieder op zijn eigen 
manier.  

 Indien gevraagd wordt voor hulp, wees bereid om een steentje bij te dragen. 

 Wees aanwezig op het afgesproken tijdstip. 

 Afmelden voor activiteiten kan soms noodzakelijk zijn, doe dit zo snel mogelijk. 

 Wanneer we gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten van de club, laten we deze netjes en 
schoon achter. 

 Een positieve houding ten opzichte van de organisatoren; als vrijwilliger doen we ons best om 
er een mooie vereniging van te maken, we verwachten daarom een positieve bijdrage richting 
onze vrijwilligers. 

 

Lessen en activiteiten: 
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat alle leden deel kunnen nemen aan georganiseerde 
activiteiten en lessen. Met nadruk tijdens de lessen en de diverse activiteiten hanteren wij de 
volgende uitgangspunten, zowel voor de trainers, vrijwilligers en spelers: 

 Er wordt gezorgd voor een aangename sfeer, iedereen is welkom. 

 De spelers komen om het tennis te leren, er wordt op positieve wijze gecoacht. 

 Saamhorigheid wordt nagestreefd. 

 Tijdens de training wordt er niet gerookt of alcohol genuttigd. 

 Tijdens de training blijft de mobiele telefoon in de tas. 

 Aan iedere speler wordt evenveel aandacht besteed. 

 Geen fysieke aanraking die niet functioneel noodzakelijk is. 

 Een trainer vervult een voorbeeldrol, waaraan spelers zich willen spiegelen. 

 Culturele bijzonderheden en gelegenheden van sporters worden gerespecteerd. 

 Door organisatoren en trainers worden de normen en waarden duidelijk uitgedragen en 
gedragsregels gehanteerd. 

 Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een jeugdspeler. 

 Er wordt contact opgenomen met het bestuur of de klachtencommissie indien (een 
vermoeden van) pestgedrag optreed, er moeizame communicatie is met het team of een 
ander gelijksoortig geval. 

 
VOG in het kader van een veilig sportklimaat 
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen, in een veilige 
omgeving kunnen sporten. Het is als sportvereniging onze plicht om maatregelen te nemen die 
seksuele intimidatie kunnen voorkomen. Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon, wordt 
van elke trainer en begeleider die in aanraking komt met kinderen of spelers met een verstandelijke 
beperking verplicht om vooraf een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overhandigen. 
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2. Melden van incidenten 
Spelers, trainers, vrijwilligers en bezoekers moeten erop kunnen vertrouwen dat er op respectvolle en 
integere wijze met elkaar wordt omgegaan. Indien dit in het gedrang komt, dan zijn er binnen TV 
Timmersweide twee meldpunten; de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon.  
 

Klachtencommissie: 
We streven een veilig sportklimaat na, maar er kunnen zich zaken voordoen die niet bijdrage aan een 
prettig en veilig sportklimaat. Dit kun je melden bij de klachtencommissie. Het bestuur vormt deze 
commissie en pakt meldingen op. Een melding kun je doen via mail: secretariaat@timmersweide.nl 
Heb je liever telefonisch contact, dan vind je de contactgegevens van de bestuursleden op de website 
van TV Timmersweide. 
 
De klachtencommissie kun je benaderen in de volgende situaties: 

 Pesten: gepest worden, onoplosbare ruzies, het gevoel hebben er niet bij te horen. 

 Wanneer zich een incident heeft voorgedaan waarbij de gedragscode is overschreden. 

 Zorgen als ouder over de manier waarop wordt omgegaan met jouw kind binnen de 
vereniging. 

 Twijfels over de manier waarop jij je als trainer moet gedragen in lastige situaties 

 Andere zaken, die met het aspect relatie te maken hebben. 
 
Er kunnen ook situaties zijn die je als speler of ouder graag anders had gezien, maar die ‘nou eenmaal’ 
zo beslist worden, omdat er mag worden verwacht dat onze trainers of andere actief betrokkenen 
kennis van zaken hebben. Indien is uitgesloten dat er in die situaties sprake is van het benadelen van 
spelers, wordt er door de klachtencommissie geen actie ondernomen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Het niet eens zijn met het wisselbeleid van de trainer 

 Niet eens zijn met de wijze van trainen. 
 
Alle leden van TV Timmersweide kunnen een melding doen bij de klachtencommissie, maar dit kan 
ook door ouders, trainers, vrijwilligers of andere gerelateerde personen. Probeer altijd eerst zelf (of je 
ouders) naar de persoon in kwestie te gaan. Met een goed gesprek lossen veel problemen zich vaak al 
op! 

 
Vertrouwenscontactpersoon (VCP): 
De VCP van TV Timmersweide is Martin Vollenbroek. De VCP is binnen onze vereniging het eerste 
aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft in verband met een concreet incident, 
gerelateerd aan grensoverschrijdend gedrag. Hierbij kun je denken aan de volgende situaties: 

 Seksuele of andersoortige intimidatie 

 Grensoverschrijdend gedrag: de ervaring dat je op onprettige wijze wordt benaderd of 
aangeraakt door een teamlid, trainer, of ander persoon van de vereniging. 

 Het vermoeden dat één van de bovenstaande situaties zich voordoet bij iemand anders van de 
vereniging. 

 Iemand heeft jou beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. 
 
Uiteraard kunnen alle leden van TV Timmersweide de vertrouwenspersoon inschakelen, maar dit kan 
ook door ouders, trainers, vrijwilligers of andere gerelateerde personen. Een melding is altijd ernstig 
en moet serieus en in vertrouwen worden opgepakt. De VCP gaat zorgvuldig met jouw melding om en 
neemt daarbij ook jouw privacy in acht. Om jouw privacy te waarborgen heeft de VCP een eigen e-
mailadres, waar alleen hij toegang tot heeft. 
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Bij een melding van een incident bij de VCP wordt de volgende procedure gevolgd: 
1. Als je vindt dat er redenen genoeg zijn voor een melding, stuur je een e-mail naar de VCP, 

vermeld daarbij je contactgegevens.  
2. De VCP zal telefonisch contact met je opnemen. Hij hoort je in eerste instantie aan. Vaak is het 

onderwerp te groot om telefonisch af te handelen en maak je onderling een afspraak, je stemt 
hierover samen af wat wenselijk is. 

3. De VCP treedt niet op als mediator, maar behartigt jouw belangen in de betreffende kwestie.  
4. Indien de aanmelding als officieel wordt erkend door de VCP en aanmelder, wordt het bestuur 

op de hoogte gesteld dat er sprake is van een incident. In alle gevallen is jouw privacy daarbij 
van groot belang en worden zaken enkel anoniem besproken.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


