
VISIE
HKC staat voor een vereniging 
waar iedereen zich veilig voelt en 
zich met plezier op een sportie-
ve manier kan ontwikkelen. We 
hebben een open cultuur wat 
betekent dat we elkaar durven 
aan te spreken als iemand zich op 
een grensoverschrijdende manier 
gedraagt. Binnen onze vereniging 
is geen plek voor grensover-
schrijdend gedrag. En als er toch 
iets misgaat, weten we hoe te 
handelen.

VERTROUWENS-
CONTACTPERSOON (VCP)
Als HKC-leden, ouders, 
begeleiders, supporters 
klachten hebben die zij alleen in 
een vertrouwelijke sfeer willen 
kunnen aankaarten, dan kan 
contact worden opgenomen met 
de vertrouwenscontactpersoon 
van HKC of via andere 
meldmogelijkheden.

Voor een veilig 
sportklimaat!POSITIEVE SPORTCULTUUR

JUNI 2021 - HKC IS MEER DAN EENCLUB
Daar wil je niet alleen bij horen, maar ook actief aan bijdragen! 
Het bestuur is samen met de commissie Veilig Sportklimaat met 
het thema aan de slag gegaan met de bedoeling om het onderwerp 
Veilig Sportklimaat in de breedste zin van het woord bij HKC onder de 
aandacht te brengen, omdat HKC meer is dan een  club! 

Voor leden die begeleider zijn bij een sportbond of sportvereniging 
zijn zgn. gedragsregels opgemaakt. Zie hiervoor de Infographic 
‘Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders’.

In het verlengde van de gedragscode ligt het opstellen van HKC-
eigen omgangsregels. Onze omgangsregels zijn gebaseerd op 
alledaagse waarden: RESPECT – INTEGRITEIT – BETROKKENHEID – 
SPORTIVITEIT. Zie Infographic Omgangsregels.

Vanaf januari 2020 geldt de meldplicht voor bestuurders én 
begeleiders. Een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik 
dient door trainer/coach/begeleider van HKC te worden gemeld bij: 

ALGEMEEN

Deze INFOGRAPHIC is een samenvatting van een onderdeel van het beleid VEILIG SPORTKLIMAAT dat is opgesteld door het bestuur van HKC. U/jij kunt de uitgebreide versie nalezen via onze website.

of een HKC bestuurslid (Frank Kamsteeg), of Centrum Veilige Sport of 
de Vertrouwenscontactpersoon van het KNKV. Voor advies kan ook 
contact worden opgenomen met de VCP van HKC.

HKC vraagt van HKC-leden die betrokken is bij jeugdactiviteiten tot 18 
jaar (trainers, coaches, activiteitenbegeleiders, e.d.) iedere 3 jaar een 
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen.

Aan vrijwilligers die geen lid van HKC zijn, wordt gevraagd een VOT 
(Verklaring onderwerping tuchtrecht) te ondertekenen. Daarmee valt 
de vrijwilliger onder dezelfde regels als zijnde een lid van het 
KNKV – HKC.

HKC heeft in de ALV van 9 oktober 2020 Anja Bohré aangesteld als 
Vertrouwenscontactpersoon.
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