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Gedrags- & 

Veiligheidsprotocol 
korte versie 

 

 

Dit is een verkorte versie om de kern van het protocol duidelijk te maken. 

Je kunt altijd het volledige protocol lezen op de website om speciale zaken terug te vinden. 

De inhoudsopgave wijst je dan de weg. 

 

De inleiding is in zijn geheel overgenomen, daarna volgen de verkorte de inhoudsopgave, regels 

over de omgang met elkaar en aandachtspunten voor de verschillende doelgroepen. 
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INLEIDING 

 

Het gedrags- & veiligheidsprotocol is van toepassing voor alle leden en betrokkenen bij de  

vereniging. De veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de wedstrijdatletiek zoals de baantraining en 

de krachttraining zijn nadrukkelijk  gemaakt voor de wedstrijdatletiek, maar zijn dus ook van 

toepassing voor andere leden van de club.  

 

Zoveel als mogelijk zijn alle aspecten die de atletiektrainingen betreffen geïnventariseerd. Het 

bestuur zal erop toezien dat dit protocol regelmatig door de betreffende commissies gecontroleerd 

wordt op juistheid en actualiteit.  

 

Gedrag en veiligheid hebben de hoogste prioriteit. Ieder GAC lid en met name iedere trainer 

(wedstrijd en loopsport) wordt geacht de inhoud van dit document te kennen en de richtlijnen daar 

waar van toepassing te hanteren. Daarnaast is er sprake van medeverantwoordelijkheid: 

 Sta altijd open voor aanwijzingen van anderen m.b.t. gedrag, organisatie en veiligheid. 

 Zie je bij andere trainingsgroepen iets wat ongewenst is of gevaar kan opleveren, dan attendeer 

je de betreffende trainer daarop. 

 

Er worden punten genoemd die erg vanzelfsprekend en misschien wat overdreven lijken. En 

sommige punten zullen voor de ene trainingsgroep zwaarder wegen dan voor de andere 

trainingsgroep. Maar met betrekking tot het veiligheidsaspect binnen de atletieksport geldt 

“beter teveel dan te weinig” en “een gewaarschuwd mens telt voor twee”.  

 

Dit document geeft natuurlijk geen garantie voor gewenst gedrag en 100% veiligheid, maar is wel 

een waardevol hulpmiddel voor alle betrokkenen. Mocht het ondanks alle aandacht voor gedrag en 

veiligheid helaas toch een keer misgaan: in de EHBO kist bevindt zich een “meldingsformulier 

ongevallen” met daarop weergegeven hoe verder te handelen. 

 

 

Bestuur GAC 

 

 

Tot zover de kern waar het om draait: We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige club. 

Veilig in de breedste zin van het woord: fysieke veiligheid (hoe attent zijn we op de veiligheid 

bij technische onderdelen als speer en kogel?) en mentale veiligheid (zijn we vriendelijk en vol 

begrip naar elkaar?). Gedragen we ons zó dat die veiligheid gerealiseerd wordt? Dat is de vraag 

die we onszelf en elkaar steeds mogen voorleggen: “Is hetgeen je nu doet goed voor de sport, 

goed voor het fysieke en geestelijke welzijn van je clubgenoten, goed voor de materialen waar 

je mee werkt?” Daar hoort altijd drie keer “Ja!” op te klinken. Dan leven we naar dit protocol. 
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INHOUDSOPGAVE kort toegelicht 
 
OMGANGSREGELS 

Hier gaat het om de manier waarop leden met elkaar omgaan, trainers met de atleten en ouders 
met de andere clubleden en de trainers. Gelukkig heel gewone normen uit het menselijk verkeer. 
Tevens geven we aan welke maatregelen de club neemt bij voortdurend ongewenst gedrag 
 
SEKSUELE INTIMIDATIE 
Dit is een specifiek onderdeel binnen de omgangsregels. Voor alle leden, jong en volwassen moet 
de club een plek zijn waar ze gevrijwaard blijven van seksuele intimidatie. 

Toelichting op VOG 
De Verklaring Omtrent Gedrag is een uitspraak van het ministerie van Justitie dat er geen 
bezwaar is dat iemand deze functie uitoefent. Alle trainers van 18 jaar of ouder die werken met 

jeugd tot 17 jaar moeten zo’n verklaring verleggen. 
 
AANSTELLINGSBELEID  
De aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag wordt hier nader toegelicht. De procedure voor 

aanvraag en de werkwijze bij de club worden uitgelegd. 
 
AANPAK SIGNALEN KINDERMISHANDELING  
Omdat we veel met jeugd werken is het goed om signalen te onderkennen van 
kindermishandeling. Voor zowel kindermishandeling als voor seksuele intimidatie is een 
vertrouwenspersoon in de vereniging aangesteld. Beiden zijn bereikbaar via een eigen 

emailadres. 
 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

algemeen 
baanreglement 

aanvulling bostraining en wegtraining 
WERPONDERDELEN 

SPRINGONDERDELEN 
LOOPONDERDELEN 
Bij het onderdeel Veiligheidsmaatregelen wordt heel specifiek ingegaan op veilig trainen. Elke 
trainer kan op basis van deze regels de trainingen veilig opzetten en blessures of ongelukken 
voorkomen. Veel is van toepassing op de wedstrijdatletiek; een deel ook op de loopsport.  
 
FORMULIEREN 

Het protocol wordt afgesloten met drie formulieren: Checklist actiepunten bij een ongeval , 
meldingsformulier ongevallen en ondertekening van het protocol.  
Met de ondertekening geef je aan dat je volgens de intentie van het protocol actief zult zijn in 
de club. 
 
Begeleidende brief VOG 

Bij het aanvragen van een VOG is een toelichting geschreven. Daarin lees je hoe je de aanvraag 
kunt doen en wat GAC daarvoor doet. Deze toelichting wordt verzonden aan alle trainers die 
een VOG moeten overleggen. Er zijn geen kosten aan de aanvraag verbonden. 
 
 
Mochten er nog zaken onduidelijk zijn, dan kun je het volledige protocol lezen, contact opnemen 
met de coördinatoren van jouw onderdeel of een e-mail sturen naar secretaris@gach.nl. 
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