Protocol pesten / vertrouwenspersonen
Ongewenst gedrag in de sport
Wat is seksuele intimidatie?
Sporten is heerlijk! Het is ontspannend en gezellig, maar soms gebeurt er iets waardoor de lol eraf
gaat. Als je wordt lastiggevallen bijvoorbeeld. Als iemand steeds opmerkingen maakt waarvan je
baalt. Grappen over je lijf. Of als iemand aan je zit, terwijl je dat niet wilt. Dat soort aandacht
noemen we seksuele intimidatie. Het mag niet. Waarom niet? Omdat jij het niet wilt!
Wat is pesten?
Dit kun je omschrijven als: het uitoefenen van macht over een persoon, dan wel een groep. Dit
komt tot uiting in het gebruiken van geweld (zoals uitschelden) en het kleineren van deze
personen.
Pesten heeft een aantal duidelijke kenmerken:
• Pesten gebeurt opzettelijk;
• Pesten is bedoeld om schade toe te brengen (fysiek, materieel of mentaal);
• Bij pesten is er altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen (fysiek of verbaal
sterkere personen kiezen minder weerbare personen als slachtoffer);
• Pesten gebeurt systematisch;
• Pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt eerder erger als er niet wordt ingegrepen;
• Pesten is van alle tijden en komt in alle groepen en culturen voor. Het is dus een
typisch menselijke ondeugd die altijd verborgen aanwezig is en steeds weer de kop kan
opsteken.
Wat kun je eraan doen?
Zwijg er niet over. Zoek iemand aan wie je het kunt vertellen (bv. je ouders, je huisarts of je
vrienden).
De sportraad in de gemeente Tubbergen heeft een notitie “ongewenst gedrag in de sport”
opgesteld. Jouw vereniging is in het bezit van zo’n notitie. Hierin staat precies wat je kunt doen. Ga
naar de vertrouwenspersoon binnen jouw sportvereniging of neem contact op met het
jeugdhulpteam.
De vertrouwenspersoon binnen Krekkers is:

Ans van Veldhuizen
a.vanveldhuizen@hotmail.com

0546-867421

Overige adressen:
Jeugdhulpteam Tubbergen
Kindertelefoon
Politie Twente
Bureau Slachtofferhulp Twente
NOC*NSF

0546-622788
0800-0432
0900-8844
0546-829217
0900-2025590

