Veiligheidsbeleid HV LimMid
21 november 2017.
Doel en bereik.
Doel van het veiligheidsbeleid is samen de veiligheidsrisico's te beperken.
Veiligheidsrisico's hebben betrekking op:
 Sportieve veiligheid en gezondheid (van blessures tot een hartstilstand)
 Sporttechnische veiligheid (gladde vloer)
 Sociale veiligheid (omgang tussen bestuur, kaderleden en spelers waaronder
omgang met (seksuele) intimidatie)
Uitgangspunten.
Een aantal uitgangspunten staan centraal in het beleid.
 Voor veiligheid dragen we samen zorg en nemen we verantwoordelijkheid
 Niet alle risico's zijn uit te bannen (een ongeluk zit in een klein hoekje). De
vereniging (incl. alle leden) spant zich echter in om de risico's te leren kennen,
te beperken en de voorwaarden te scheppen om incidenten zoveel mogelijk te
voorkomen
 Mocht er zich een veiligheidsincident voordoen dan wordt er effectief
gehandeld
 Van leden wordt verwacht dat ze over een passende ziektekostenverzekering
beschikken die een goede behandeling van blessures ondersteunt.
 We gaan op een respectvolle wijze met elkaar om
Sportieve veiligheid en gezondheid
Hoewel sporten in beginsel gezond is lopen we ook een gezondheidsrisico. De meest
voorkomende is het oplopen van een sportblessure.
De trainer zal helpen met een goede warming-up, cooling down en verstandige
sportoefeningen. Van de leden wordt verwacht dat ze ook goed luisteren naar hun
eigen lichaam en hun eigen grenzen bewaken.
HV LimMid heeft de volgende maatregelen genomen om bij te dragen aan sportieve
veiligheid en gezondheid van haar leden:
1 Alle trainers worden met het oog op dit Veiligheidsbeleid geïnstrueerd. De
fysiotherapeut is gevraag in het komende seizoen, hiertoe twee workshops te
organiseren.
2 Alle trainers worden voorzien van een basis EHBO-training (toekomst);
3 Op de sportlocaties die worden gebruikt is een professionele EHBO-kist aanwezig
en een AED;
4 Alle leden, trainers en bestuurders/kader, zijn via hun lidmaatschap bij de NHV
verzekerd voor ongevallen tijdens sportbeoefening;
Sporttechnische veiligheid
Onze leden sporten op accommodaties die door HV LimMid worden gehuurd. De
vereniging is geen eigenaar.
HV LimMid doet het maximale, om samen met de verhuurder (meestal de gemeente)
de accommodaties veilig te houden.
HV LimMid heeft de volgende maatregelen genomen om bij te dragen aan
sporttechnische veiligheid:
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1 HV LimMid onderhoudt structureel contact met de beheerders en de verhuurder om
tekortkomingen aan de banen, of eventuele veiligheidsrisico’s onder de aandacht van
de verhuurder te brengen;
2 HV LimMid werkt hiertoe met een centraal meldpunt voor klachten of meldingen
van veiligheidsrisico’s rond de accommodatie. (Secretaris van de vereniging via
mail).
Sociale veiligheid
Handbal is een sport waarin je je lekker kunt uitleven en waar je gezond van
wordt. Een sportvereniging is er niet zo maar: we hebben ons verenigd omdat we
het prettig vinden om onze sport samen te beoefenen.
Soms zijn we op onze sportlocaties dan ook met meerdere teams. Alle leden van HV
LimMid worden geacht te begrijpen dat we onze sport samen bedrijven. Gun een
ander net zo’n fijne sporttijd als jezelf. Maak daarom ruimte voor elkaar: samen
komen we daar uit!
Daar waar veel mensen samen komen zijn er ook risico’s. Dat geldt ook binnen onze
sportvereniging. We spreken in dat kader over ‘sociale veiligheid’. Onder sociale
veiligheid verstaan we dat de leden van HV LimMid zich in vrijheid kunnen richten op
het beoefenen van hun sport. Dit betekent dat ze in die vrijheid geen druk of dwang
van derden ervaren of zich beperkt voelen in hun lidmaatschap en het contact met
andere leden.
Sociale veiligheid is voor iedereen verschillend en waar het ene lid zich onveilig
voelt, haalt de ander zijn of haar schouders op. Het is dus niet zwart-wit en volledig
te omschrijven wanneer de sociale veiligheid in het geding is. Wel kunnen een aantal
vormen van gedrag worden benoemd, die wij als vereniging onaanvaardbaar vinden.
o pesten, bedreigen of (al dan niet seksueel) intimideren;
o uitsluiten of discrimineren;
o dwingen tot het uitvoeren rotklusjes;
o geweld van buitenaf (indringers of lawaaierige supporters).
We moedigen aan om incidenten te melden. Zelfs als je zelf goed in staat bent
geweest om bijvoorbeeld een vorm van (seksuele) intimidatie te pareren, kan het
een volgende keer bij iemand anders gebeuren. Bovendien kan de vereniging dankzij
meldingen beter aan preventie doen.
HV LimMid heeft de volgende maatregelen genomen om bij te dragen aan sociale
veiligheid en gezondheid van haar leden:
1 We communiceren geregeld over het aspect Sociale Veiligheid met kader, spelers
en ouders. We informeren hen over ongewenste situaties die zich kunnen voordoen
en hoe daarmee omgegaan wordt door zowel speler als vereniging. Daarnaast
benadrukken we bij ouders en kader dat minderjarige kinderen soms niet zullen
weten hoe ze met ongewenste situaties om moeten gaan. Ouders en kaderleden
dienen opmerkzaam te worden gemaakt op gevallen als: onverklaarbare blessures of
blauwe plekken, tegenzin om te gaan trainen, ‘afwezig’ terugkeren van een training;
2 Aan alle leden wordt gevraagd alert te zijn op signalen van (dreigende) sociale
onveiligheid tijdens trainingen, wedstrijden, kampen en andere activiteiten die HV
LimMid organiseert of waar vanuit de vereniging aan deelgenomen wordt;
3 Trainers, scheidsrechters, bestuurs- en juryleden worden geïnstrueerd en bewust
gemaakt van de “machtspositie” waarin zij verkeren. Dat kan door personen, soms
onmiddellijk, soms pas achteraf, worden ervaren als intimidatie of een onveilige
omgeving;
4 Ook voor thema’s rond sociale veiligheid is de trainer het eerste aanspreekpunt
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voor leden. In beginsel wordt een incident gemeld bij de trainer. Uiteraard op een
discrete manier, dus niet waar anderen bij zijn. De trainer zal in de meeste gevallen
ervoor kiezen om problemen onderling bespreekbaar te maken en er samen uit te
komen;
5 Van alle trainers van HV LimMid wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
gevraagd;
6 Het is niet uit te sluiten dat ondanks al het voorgaande de trainer niet de
aangewezen persoon is om het incident te melden. Bijvoorbeeld als de trainer zelf de
sociale onveiligheid (mede) veroorzaakt, of wanneer hij/zij een melding niet
adequaat opvolgt. Voor dergelijke gevallen heeft HV LimMid een
Vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De Vertrouwenscontactpersoon heeft binnen
de vereniging geen overige rollen en positie (is dus geen bestuurslid of trainer) en
kan volledig onafhankelijk handelen. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte
van alle bepalingen over (sociale) veiligheid zoals die elders zijn opgesteld (NHV en
NOC*NSF) en kan in voorkomende gevallen handelend optreden of de betrokkenen
in contact brengt met een vertrouwenscontactpersoon van het NOC*NSF.
7 De Technische commissie heeft voor de trainers, kader en spelers van HV LimMid
een gedragscode opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd aan dit document.
Borging van het Veiligheidsbeleid
HV LimMid heeft de volgende maatregelen genomen om dit Veiligheidsbeleid, en de
toepassing ervan structureel te borgen:
1 Het Veiligheidsbeleid is 19 oktober 2016 vastgesteld door het Bestuur van HV LimMid
en is te vinden op de website van de vereniging . Het veiligheidsbeleid wordt, mede
naar aanleiding van vragen, opmerkingen of voorgekomen incidenten periodiek herzien
en aangepast aan de actuele veiligheidsvragen van de leden. Verschillende onderdelen
van dit beleid worden thematisch gecommuniceerd naar de leden via de digitale
Nieuwsbrief.
2 Het onderwerp Veiligheid is als portefeuille ondergebracht bij de voorzitter van HV
LimMid Hij ziet toe op de naleving van het Veiligheidsbeleid, agendeert het thema
geregeld in de bestuursvergaderingen, rapporteert erover aan de leden in de Algemene
Ledenvergadering
3 Veiligheid is als apart thema opgenomen in de Trainersovereenkomst voor de trainers
van HV LimMid, de instructies voor trainers en als onderwerp tijdens
trainersvergaderingen.
4 Er is een algemeen meldpunt voor vragen en meldingen van veiligheidsincidenten die
niet om een vertrouwelijke afhandeling vragen: (Secretaris HV LimMid via de mail,
Marlie Vluggen zorgt dat het op de juiste plaats belegd wordt)
5 Er is een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld binnen HV LimMid voor vragen en
meldingen van veiligheidsincidenten die wel om een vertrouwelijke afhandeling vragen.
Het betreft Mevr. Yvonne Smeets-Rutten (huisarts) bereikbaar onder nummer 06
41518287 of via de mail yvonne@rutten-smeets.nl .
Bestuur HV LimMid.
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