1. Gedragsregels
Gedragsregels
1. Alle begeleiders, die namens de deelnemende vereniging/stichtingen een team/
sporter begeleiden, zijn in het bezit van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
2. De VOG mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Dit betekent dat de VOG niet eerder
afgegeven mag zijn dan 11-6-2015.
3. U dient op 1 maart, bij sluiting van de inschrijving in bezit te zijn van deze VOG
4. Special Olympics Nederland zal dit controleren tussen 1 maart – 1 april 2018.
5. Indien u bij controle geen VOG kunt overleggen, wordt u uitgesloten van
deelname en ontvangt u geen accreditatiepas op 26 mei 2018.
6. De VOG dient aangevraagd te worden bij uw eigen vereniging. Het betreft een
gratis VOG en je wordt gescreend op: omgang met personen en minderjarigen
(profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85)
7. Indien uw eigen vereniging nog geen gratis VOG voor vrijwilliger kan regelen,
dan kan de vereniging dit volgens de volgende stappen in deze link regelen (dit
neemt minimaal een maand in beslag, dus start er op tijd mee!):
https://www.nocnsf.nl/vog/aanvragen
8. Begeleiders die namens de deelnemende vereniging/stichting een team/ sporter
begeleiden, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor (het gedrag van) de sporter.
Per drie sporters dient maximaal één begeleider altijd aanwezig te zijn. Zonder
begeleider wordt deelname geweigerd.
9. Bij onbehoorlijk gedrag van een deelnemende begeleider, sporter of een team, is
(de organisatie van) Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018
gerechtigd hem of haar of het gehele team uit te sluiten van verdere deelname
aan Nationale Spelen.
10. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de
sporter zich veilig voelt.
11. Tijdens Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018 wordt er door
begeleiders en sporters geen alcohol gedronken en op sport- en
slaapaccommodaties niet gerookt.
12. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de
sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter
door te dringen dan nodig is voor deelname aan het evenement
13. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele
intimidatie tegenover de sporter.
14. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de
sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als
seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het
doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
15. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
16. De begeleider zal tijdens evenement gereserveerd en met respect omgaan met
de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer
of de slaapruimte.
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17. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en
(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of
geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de
begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij
hun werk goed kunnen uitoefenen.
18. De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt
geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige
verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
19. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in
overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop
aanspreken.
20. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
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