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Aanleiding 
Seksuele intimidatie komt helaas ook voor bij sportverenigingen. De laatste tijd is dit een veel 
besproken onderwerp in het nieuws. AKC Blauw-Wit vindt het belangrijk om op beleidsmatig niveau 
aandacht te hebben voor deze problematiek en binnen de organisatie ervoor te zorgen dat beleid 
bestaat dat voorziet in het creëren en behouden van een veilig (sociaal) klimaat voor iedereen en met 
name voor de zogenaamde risicogroepen, zoals minderjarigen en verstandelijk gehandicapten. 
 
Wat is seksuele intimidatie? 
Onder Seksuele Intimidatie wordt verstaan 
elke 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 en in het 
bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie 
wordt/is gecreëerd.  
 
Onder Seksuele Intimidatie, zoals hierboven vermeld zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 
(Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.  
 
Meer informatie 
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op http://www.inveiligehanden.nl 
 
Beleid AKC Blauw-Wit 
Onze vereniging heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en wil dit ook actief uitdragen. In dat kader 
zal AKC Blauw-Wit 

- het onderwerp Seksuele Intimidatie opnemen in haar beleid op basis van hetgeen is beschreven 
op de website www.inveiligehanden.nl 

- waar mogelijk en/of nodig actief gebruik maken van de methoden en materialen die door 
NOC*NSF en het K.N.K.V. in het kader van seksuele intimidatie worden uitgereikt; 

- alle besluiten welke zijn (of nog worden) genomen door het KNKV en het draagvlak dat aldaar is 
gecreëerd voor de toepassing van de maatregelen ter preventie van Seksuele Intimidatie in haar 
beleid overgenomen en indien nodig formeel ondertekenen.  

- in dit kader specifieke aandacht aan risicogroepen zoals minderjarigen en verstandelijk 
gehandicapten besteden. Voor alle functionarissen die werken met deze risicogroepen wordt 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd; 

- Seksuele intimidatie wordt bespreekbaar gemaakt; 
- Alle betrokkenen binnen de organisatie worden geïnformeerd over het verenigingsbeleid ten 

aanzien van Seksuele Intimidatie; 
- Het risico op Seksuele Intimidatie zo klein mogelijk te maken en te houden; 
- Incidenten op adequate manier af te handelen;  
- Onze bestuursleden en vrijwilligers een intentieverklaring te laten ondertekenen. 
- De maximaal haalbare voorzorgsmaatregelen, welke zijn genomen door AKC Blauw-Wit ter 

preventie van Seksuele Intimidatie in onze vereniging, onderschrijft en voorts als norm hanteert 
Deze voorzorgsmaatregelen zijn beschreven in de nota 'In veilige handen' van het KNKV** 

- Heeft kennis genomen van de nota 'In veilige handen' van het KNKV 
 
 


