
Gedragscode, vertrouwenspersoon en aanstellingsbeleid t.a.v. trainers-vrijwilligers 
 

Gedragscode: Hoewel survivalrun geen contactsport is kan het voorkomen dat er fysiek contact is tussen trainers en leden 

van de trainingsgroep of tussen trainende leden onderling. Dit hoeft geen probleem te zijn wanneer het met de goede 

bedoelingen is. Vooral tijdens jeugdtrainingen kan het voorkomen dat een trainer een kind bijvoorbeeld helpt om een 

bepaalde hindernis. Maar het kan nooit zo zijn dat er een grens wordt overgegaan en er ongewenst contact plaatsvindt. 

Daarom trekken wij als stichting een duidelijke grens en hanteren wij een zero-tolerance beleid. Door middel van preventief 

beleid willen wij voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.  

 

- Aanname van nieuwe trainers gaat via een aanstellingsbeleid (zie onder) 

- De trainers zorgen voor een veilige omgeving en maken wangedrag bespreekbaar. 

- Ieder lid wordt gerespecteerd. 

- De trainers hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich hier ook naar te gedragen. 

- De trainers spreken leden aan wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. 

- De trainers rapporteren grensoverschrijdend gedrag bij de vertrouwenspersoon (Jan Buruma of Wiena Dijkstra) of 

bij het bestuur. 

- De gedragscode staat vermeld op de website van de vereniging en is voor alle iedereen terug te vinden. 

- De trainers van de jeugdgroepen spreken ouders aan wanneer zij zich ongewenst bezighouden met de trainingen. 

 

Vertrouwenspersoon: Stichting Survival Kootstertille heeft 2 vertrouwenspersonen in de organisatie die benaderbaar zijn 

voor het melden van verdacht gedrag. Wanneer er vermoedens zijn of wanneer er sprake is van vormen van ongewenst 

gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie dan kan dit gemeld worden bij de vertrouwenspersoon. 

Via de mail infobikkels@gmail.com kan gevraagd worden om met één van de twee in contact te komen. Belangrijk hierbij is 

dat de vertrouwenspersoon vertrouwelijk met de informatie omgaat. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan in 

overleg met de melder en de betrokkenen de vervolgstappen onderzoeken. 

 

Aanstellingsbeleid: Stichting Survival Kootstertille heeft een aannamebeleid voor nieuwe trainers. Wanneer er iemand zich 

aanmeldt voor een functie van trainer dan dient deze persoon aan een aantal criteria te voldoen. De volgende criteria 

worden gehanteerd: 

- De aspirant vrijwilliger dient minimaal een jaar lid te zijn van Stichting Survival Kootstertille en daarmee ook van 

de Survivalrunbond Nederland. Bij voorkeur is de vrijwilliger trainend lid bij de trainingsgroep. 

- Voordat de persoon als vrijwilliger aangesteld wordt dient er eerst een gesprek gevoerd te worden met een lid van 

het bestuur. 

- De persoon dient een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen voordat hij/zij als vrijwilliger in dienst treedt. 
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