Meldplicht voor bestuurders en helpen bij nood
Procedure van de meldcode volgen
Wanneer u als bestuurslid een melding krijgt over seksuele intimidatie, bent u
verplicht dit te melden bij de VCP van de NGF. U kunt een melding ontvangen
van iedereen die binnen uw vereniging actief is of werkzaam of betrokken is bij
de golfbaan. Het kan zijn dat het slachtoffer door de VCP naar u is
doorverwezen, of dat een begeleider bij u aan de bel trekt. Of misschien heeft
iemand iets gezien waarvan hij/zij twijfelt of dit gedrag acceptabel is. In elk
geval onderneemt u actie. Hieronder staat in het kort de procedure die u gaat
doorlopen.
Stap 1
In ieder geval heeft u een gesprek met de persoon die de melding doet. Hiervan
maakt u een kort, maar helder verslag. Belangrijk is om de juiste gegevens vast
te leggen: om wie gaat het, wat is er gebeurd, enz. Niet elke melding vergt een
groot onderzoek, maar elke melding verdient wel opvolging. NB zorg voor een
veilige plek waar het document wordt bewaard.
U bent als bestuurslid verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van een
incident.
Stap 2
De volgende stap is dat u onderzoekt welke regels van toepassing zijn op de
melding en of een of meerdere regels zijn overtreden. Vragen die u stelt zijn:
• Welke gedragsregels zijn van toepassing?
• Welke verenigingsregels zijn van toepassing?
• Welke huisregels zijn van toepassing?
• Is een wettelijke regel geschonden?
• Is er een overtreding van het SI-reglement?
• Is een VOT ondertekend?
• Is het een acuut, recent of in het verleden afspelend incident?
Afhankelijk van welke regel is overtreden, neemt u als bestuurslid bepaalde
stappen. NB bij aanranding of verkrachting wordt gelijk de politie ingeschakeld!
Neem altijd contact op met de VCP van de bond om te overleggen.
Stap 3
U voert hoor- en wederhoor gesprekken met de melder en de beschuldigde en
eventueel met andere betrokkenen. Vanzelfsprekend oordeelt u hierbij niet en
draagt u zorg voor het recht doen aan alle partijen. NB bij aanranding of
verkrachting voert u nooit zelf gesprekken maar verwijst u direct door naar de
politie. Bij meldingen van fysieke seksuele intimidatie altijd de VCP van de bond
of het Centrum Veilige Sport Nederland benaderen!
Meldingen over verbale (uitschelden, naroepen, seksuele connotatie
opmerkingen etc.) en non-verbale seksuele intimidatie (middelvinger opsteken,
lichaamsvormen en/of seksuele handelingen uitbeelden etc.) kunnen over het
algemeen door het bestuurslid zelf gehoord worden.
U maakt verslagen van deze gesprekken en mailt deze naar de VCP van de NGF.
Deze noteert de melding in het landelijk Case Management Systeem Sport.

Stap 4
Op basis van de gesprekken wordt nogmaals (in overleg met de VCP van de
NGF) onderzocht welke regels zijn overtreden en of een regel van het tuchtrecht
is overtreden. Dat is in ieder geval reden tot het indienen van een klacht.
Stap 5
Het bestuurslid treft maatregelen om de situatie in goede banen te leiden, ook
als er geen tuchtrechtelijke procedure wordt gestart. Indien van toepassing,
wordt een tuchtrechtelijke procedure gestart volgens de beschrijving in het
Tuchtreglement SI. Dit begint met het indienen van een klacht door de
melder/slachtoffer bij het bestuur van de NGF.

Voor vragen over deze materie kunt u contact opnemen met de
vertrouwenscontactpersoon van de NGF Janke van der Werf

