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Gedragsregels	om	ongewenst	gedrag	niet	te	tolereren		
In dit document is, namens Judo en Jiu Jitsu vereniging Budosport Parkstad en Banzai 
Simpelveld, vastgelegd hoe wij, als bestuur, begeleiders, coaches en trainers, ongewenst 
gedrag niet te tolereren zoals pesten en seksueel misbruik en binnen de club trachten te 
voorkomen.  

Algemene	omgangsregels		

Bij Budosport Parkstad & Banzai Simpelveld is het volgende niet toegestaan: 

1. Het beoordelen op uiterlijk, afkomst, geslacht of andere persoonskenmerken of het 
maken van kwetsende opmerkingen daarover.  

2. Ongewenst aan de spullen van een ander komen.  
3. Een ander bewust hardhandig behandelen en/of fysiek pijn doen bij het oefenen.  
4. Elkaar met een bijnaam aanspreken die door de bedoelde persoon er van niet als 

positief ervaren wordt.  
5. Vloeken of schelden. 
6. Roddelen.  

Daarnaast	verwachten	wij	van	leden	de	volgende	dingen	uitdrukkelijk	wel:		

1. Probeer ruzie altijd samen op te lossen.  
2. Wanneer dit niet lukt: zoek contact met een trainer, vertrouwenscontactpersoon en/of 

bestuurslid. 
3. Luister aandachtig naar elkaar. 
4. Help elkaar waar nodig. 
5. Zorg dat nieuwkomers in de groep goed worden ontvangen en opgevangen. 
6. Het komen tot een handgemeen (vechten) kunnen wij niet tolereren.  

Verder verwachten wij dat het bestuur, begeleiders, coaches en trainers, jiu jitsuka’s en de 
judoka’s en hun ouders, zich tolerant en beleeft opstellen.  
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Leden		

Wij verwachten van ons bestuur, begeleiders, coaches en trainers, jiu jitsuka’s en de judoka’s en 
hun ouders om ongewenst gedrag bij het bestuur of trainers te melden wanneer zij dit 
tegenkomen of vermoeden.  

Wij accepteren en respecteren iedereen binnen de vereniging en houden rekening met de 
grenzen wanneer de ander dit aangeeft. 

De vereniging en hun bestuur, begeleiders, coaches en trainers en leden vallen elkaar niet lastig 
en berokkenen elkaar geen schade.  

De vereniging en hun bestuur, begeleiders, coaches en trainers en leden negeer elkaar niet en 
wij doen niet mee aan pesten en uitlachen e.d. 

De vereniging en hun bestuur, begeleiders, coaches en trainers en leden gebruiken geen 
geweld en ongewenst seksueel is taboe. 

 

Bestuur,	begeleiders,	coaches	en	trainers	

De vereniging zorgt voor een veilige omgeving met een leuke sfeer en zorgt dat er geen enkele 
vorm van machtsmisbruik of Seksuele intimidatie aanwezig is tegenover de leden.  

1. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige leden tot 
18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.  
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Pesten	en	Seksuele	Intimidatie	en	ander	gedrag	in	onze	vereniging		

Het is erg belangrijk dat judoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving. Pesten en seksuele 
intimidatie zijn dan ook niet welkom bij ons in de vereniging.  

Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich toch seksueel geïntimideerd voelt kan deze 
terecht bij de het bestuur of trainers van onze vereniging. Deze personen hebben genoeg 
ervaring en/of opleiding om deze uiteenlopende situaties in te schatten en de bijbehorende 
procedures te starten en te begeleiden.  

 

Sancties	bij	pesten	en	seksuele	intimidatie		

U kunt zich voorstellen dat een aantal sancties buiten het bereik van de club liggen. Denk 
hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.  

Pesten  
Wordt besproken met de leden en ouders 

Mishandeling	
Indien er een geval gemeld wordt van mishandeling, zal het bestuur melding maken bij de 
Judobond Nederland om verdere stappen te bespreken.  

Kindermishandeling 
In het geval van kindermishandeling zal het bestuur altijd contact opnemen met een bevoegde 
instantie!  

Seksuele	intimidatie	
Indien er een geval seksuele intimidatie aanwezig is, zal het bestuur melding maken bij de 
Judobond Nederland om verdere stappen te bespreken. 
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Contactpersonen		
	
Indien u misstanden, van welke aard dan ook, aan ons wilt melden kan dat bij de volgende 
persoon:  
 
Lenie Heijboer – Hoogendoorn is benoemd tot de nieuwe vertrouwenscontactpersoon van 
Judo Bond Nederland. In onderstaand bericht stelt ze zich voor. 

Mijn naam is Lenie Heijboer – Hoogendoorn (69 jaar), ik ben gehuwd en woon samen met mijn 
man in Barendrecht. Samen hebben wij één uitwonende dochter.  

In 1979 ben ik begonnen als arrestantenbewaarster en werkte ik in de Bijlmer gevangenis op de 
vrouwen vleugel. Aansluitend was ik 35 jaar werkzaam bij de Politie in Rotterdam, eerst in 
uniform, daarna als secretaresse van de commissaris van Politie. In deze periode bij de politie 
heb ik als nevenfunctie vertrouwenspersoon vervuld gedurende 20 jaar. 

Binnen Judo Bond Nederland (JBN) is het vertrouwelijk gesprek belegd bij een 
vertrouwens(contact)persoon. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt 
voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier 
met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen 
heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de JBN. 
De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en 
bestuur. Vanuit de bevoegdheid vertrouwenswerk kan bij deze persoon, die opereert namens 
de bestuurder of directie van de bond, direct een melding gedaan worden. 

Lenie Heijboer – Hoogendoorn is voor haar rol als vertrouwenscontactpersoon via 
onderstaande gegevens te benaderen: 
lenie.heijboer26@ziggo.nl 
Tel: 06-12577760 (ook bereikbaar via whatsapp, voicemailberichten worden afgeluisterd. 


