Implementatie NGF Tuchtreglement Seksuele
Intimidatie

Seksuele Intimidatie
• Onder Seksuele Intimidatie wordt verstaan: enige vorm van
ongewenst, verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele
connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid
van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende
situatie wordt gecreëerd.
• Onder Seksuele Intimidatie, zoals hierboven vermeld, zijn mede
begrepen die in de artikelen 239 tot en met 250 (Titel XIV: misdrijven
tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde
feiten.

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
• Met instemming van de Algemene Leden Vergadering is door het Bestuur een
Vertrouwenscontactpersoon aangesteld die als vrijwilligster als zodanig werkzaam is bij
GH (Laura Rijpstra).
• De Vertrouwenscontactpersoon heeft als taak om Klager te adviseren en te begeleiden
met betrekking tot de procedure aangaande het indienen van een Klacht.
• De Vertrouwenscontactpersoon neemt bij haar werkzaamheden de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht en staat de Klager en Geïntimideerde met raad en daad terzijde.
• De Vertrouwenscontactpersoon zal de integriteit van Geïntimideerde niet in twijfel
trekken en is niet gerechtigd om een Klacht te onderzoeken dan wel zich met het
onderzoek te bemoeien. Het onderzoek geschiedt door de NGF, dan wel een door de
Geïntimideerde aangegeven instantie.
• Het Protocol Handelswijze Vertrouwens Contact Persoon is te raadplegen op de website.

Indienen Klacht
• Iedere persoon die binnen de Sportbeoefening meent dat er sprake is van een Overtreding jegens
hem/haar of Geïntimideerde, kan hiervan schriftelijk bij het Bestuur een Klacht indienen.
• Indien de Klacht mondeling wordt ingediend, geeft het Bestuur de Vertrouwenscontactpersoon
onverwijld opdracht contact op te nemen met Klager om de Klacht schriftelijk vast te stellen. De
Vertrouwenscontactpersoon legt de op schrift vastgestelde Klacht ter bevestiging voor aan de
Klager alvorens deze aan het Bestuur te doen toekomen.
• De Klacht moet schriftelijk of langs elektronische weg worden ingediend bij het Bestuur. Een
Klacht omvat:
• a. naam, adres, ten minste telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de Klager en
Geïntimideerde;
• b. naam en - indien mogelijk - adres, telefoonnummer en e-mailadres van de Beklaagde;
• c. een beschrijving van de Seksuele Intimidatie waarover geklaagd wordt;
• d. de beschrijving van de handelingen die reeds zijn ondernomen om tot een oplossing te komen;
• e. de bevestiging dat de Klager en Geïntimideerde akkoord gaat met dit SI Reglement;
• f. ondertekening van de klacht door Klager.

Vervolg Indienen Klacht
• De Klacht dient betrekking te hebben op het gedrag van Beklaagde, die:

• direct dan wel indirect zich aan de Statuten, Reglementen en besluiten van de
Golfclub Holthuizen en de NGF heeft onderworpen;
• binnen de Sportbeoefening als Begeleider of functionaris werkzaamheden verricht
dan wel heeft verricht of als vrijwilliger taken vervult dan wel heeft vervuld.
• Indien een Klacht niet voldoet aan genoemde vereisten, wordt de Klager in de
gelegenheid gesteld het gesignaleerde verzuim binnen een door het Bestuur te
stellen redelijke termijn te herstellen.
• Anonieme Klachten worden niet in behandeling genomen, deze worden wel
gearchiveerd.
• Klager en Geïntimideerde zijn te allen tijde gerechtigd de Klacht in te trekken.
Intrekking dient schriftelijk te geschieden aan het Bestuur.

• Het Bestuur legt, via de Vertrouwens Contact Persoon, binnen 10 dagen na
ontvangst van de schriftelijke Klacht, deze voor aan de NGF.

Sancties
Als sanctie kan worden opgelegd:
• een berisping;
• het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de Vereniging voor een door de
Tuchtcommissie te bepalen termijn van maximaal drie (3) jaar;
• het verbod om één of meer aan werknemers, begeleiders, functionarissen, vrijwilligers of andere
participanten van de Vereniging toegekende rechten uit te oefenen voor een duur van maximaal drie (3)
jaar;
• het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in Vereniging voor een door de Tuchtcommissie
nader te bepalen periode van maximaal tien (10) jaar;
• de schorsing voor een duur van maximaal vijf (5) jaar;
• ontzetting uit het lidmaatschap van de Vereniging;
• Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de Beklaagde geschorst.
• Een onherroepelijke tuchtrechtelijke veroordeling, met uitzondering van de berisping, leidt tot registratie
van Beklaagde in het registratiesysteem seksuele intimidatie van NOC*NSF. De secretaris van de
Tuchtcommissie doet de opgave van bedoelde tuchtrechtelijke veroordeling aan de beheerder van het NGF
registratiesysteem.

Tenuitvoerlegging
• Het Bestuur ziet toe op de tenuitvoerlegging van straffen. Daarbij
wordt het protocol van de NGF dienaangaande integraal
overgenomen.
• Het volledige NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie zal na
goedkeuring door deze ALV op de website worden gepubliceerd.
Omdat zowel de rechten en plichten van Klager en Beklaagde in het
reglement worden beschreven, verdient het aanbeveling de website
hieromtrent te raadplegen.

