
Beleid ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen en gedrag binnen BC EPE 
 
BC Epe is een badmintonvereniging die voor iedereen toegankelijk is. Binnen de 
vereniging moet het sportief en gezellig zijn en moet iedereen zich er veilig voelen. 
Om dit verder te kunnen borgen, hebben we een beleid ontwikkeld dat is gericht op het 
voorkomen van ongewenste omgangsvormen en gedrag. 
 
Ongewenst gedrag is: 

1. Alle vormen van seksuele intimidatie. Dit in de vorm van seksueel getinte verbale, 
non-verbale en andere gedragsuitingen of toenaderingen etc. 

2. Alle vormen van pesten. Zowel verbaal, non-verbaal, schriftelijk als digitaal. 
3. Alle vormen van agressie en geweld. Lijfelijk, verbaal, non-verbaal of op andere 

wijze. 
4. Alle vormen van discriminatie. Verbaal, non-verbaal of op andere wijze. 

 
Beleidsuitgangspunten. 
Ongewenst gedrag binnen BC Epe is onacceptabel. Wij zullen er alles aan doen om dit te 
voorkomen. Zo nodig wordt het betreffende lid geroyeerd of worden andere maatregelen 
genomen door het bestuur. Als het nodig is wordt in overleg met betrokkene aangifte 
gedaan bij de politie. 
 
Beleid 
Communicatie 
Ongewenste omgangsvormen en gedrag is een vast punt op de agenda van de 
bestuursvergaderingen en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
 
Vertrouwenspersonen 
De algemene ledenvergadering benoemt twee vertrouwenspersonen (bij voorkeur 1 man 
en 1 vrouw). 

Leden, trainers, bestuursleden en andere betrokkenen kunnen, in geval van ongewenste 
omgangsvormen of gedrag, terecht bij een van deze vertrouwenspersonen.  

Zij kunnen hen persoonlijk, via de mail, telefonisch of schriftelijk benaderen. De 
vertrouwenspersonen nemen in overleg met de betrokkene(n) de nodige actie richting 
bestuur of anders. Dit zal zo mogelijk anoniem gebeuren. 
De gesprekken met de vertrouwenspersonen zijn vertrouwelijk. Alleen wanneer de 
veiligheid binnen BC Epe in gevaar komt, kan hiervan afgeweken worden. Dit is ook het 
geval als de Nederlandse wetgeving dit vereist. De betrokkene wordt hiervan vooraf op de 
hoogte gesteld. 
 
Verantwoordelijkheid 
Ieder lid, trainer en bestuurslid is er voor verantwoordelijk ongewenste omgangsvormen en 
gedrag te voorkomen. Hierbij is het belangrijk dat er een sfeer is van vertrouwen en 
gezelligheid. Iedereen binnen BC Epe zal zich inspannen om dit te bevorderen en te 
handhaven. 
 
Wetgeving 
BBC Epe zal zich wat dit beleid betreft conformeren aan de wetgeving en het beleid van 
de sportfederatie. 
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