TUCHTREGLEMENT SEKSUELE
INTIMIDATIE
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering dd.-2017

DEFINITIES
Begeleider: degene die een sportbeoefenaar (schutter) begeleidt en/of voor die begeleiding
verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het trainen, coachen en/of verzorgen) op
en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt. Onder
sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle
activiteiten die een directe relatie met sportbeoefening hebben.
Betrokkene: degene tegen wie de klacht zich richt
Bestuur: het algemeen bestuur van de HSH als bedoeld in artikel 11 van de statuten
Geïntimideerde: degene waartegen de seksuele intimidatie is gericht
Klager: degene die de klacht heeft ingediend. Dit kan de geïntimideerde zijn, dan wel iemand
namens geïntimideerde
Lid/Leden: leden van de HSH.
Schutters: op grond van artikel 5 van de Statuten aangemelde leden
Partijen: betrokkene, klager
Registratiekamer: de Kamer die bij NOC*NSF belast is met het beheer van het
registratiesysteem
Registratiesysteem: het Registratiesysteem Seksuele Intimidatie van het NOC*NSF waarin alle
onherroepelijk voor seksuele intimidatie gestrafte personen, vanaf 16 jaar, gedurende de looptijd
van hun straf worden geregistreerd, een en ander conform het Protocol Registratiesysteem Sport
van januari 2008
Sportbeoefening: onder sportbeoefening wordt begrepen zowel de sportactiviteiten binnen het
verband van de schietsport zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening
hebben
Vertrouwenscontactpersoon: binnen de HSH het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een
vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil
praten en degene die preventief beleid opzet.
Vertrouwenspunt sport: Het contactorgaan van de NOC/NSF (0900-2025590)

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 - Toepasselijkheid en reikwijdte van dit Reglement
1. Dit Reglement is van toepassing op alle natuurlijke personen die direct of indirect
onderworpen zijn aan de statuten, reglementen en besluiten van de HSH, die als
begeleider, werknemer of functionaris werkzaamheden verricht dan wel heeft verricht of
als vrijwilliger taken vervult dan wel heeft vervuld en, of als schutter meedoen of
meededen aan door de HSH georganiseerde wedstrijden en competities.
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2. De leden dragen er zorg voor dat de inhoud en de strekking van dit Reglement bekend is
bij, en van toepassing is op, hun leden/aangeslotenen, werknemers, functionarissen,
vrijwilligers en begeleiders.
3. Dit reglement is tevens van toepassing indien de seksuele intimidatie heeft
plaatsgevonden tijdens het lidmaatschap/aangesloten zijn van betrokkene dan wel degene
die de klacht heeft ingediend bij een van de leden, maar de betreffende persoon inmiddels
dit lidmaatschap/de overeenkomst heeft opgezegd.
4. Seksuele intimidatie valt onder de reikwijdte van dit reglement indien het heeft
plaatsgevonden in relatie tot de sportbeoefening dan wel wanneer het heeft
plaatsgevonden buiten het verband van sportbeoefening wanneer betrokkene ten aanzien
van degene die de klacht heeft gedaan in een machts-, en, of afhankelijkheidsrelatie
verkeert die is ontstaan binnen het verband van de sportbeoefening.

Artikel 2 – Procedure bij melding van een vermoedelijk strafbaar feit
1. Bij een vermoeden van een strafbaar feit kan de geïntimideerde of wel de klager hier een
melding van maken bij :
a. De vertrouwenscontactpersoon van de vereniging of
b. Een bestuurslid of
c. De vertrouwenspersoon van de NHB van zijn rayon of
d. Eigen huisarts of
e. De politie.
2. Bij een vermoeden van een strafbaar feit of ongewenst gedrag is de
vertrouwenscontactpersoon die dit ter kennis komt verplicht dit onverwijld te melden aan
het bestuur. De vertrouwenscontactpersoon kan dit op verzoek van de melder anoniem
doen. Het bestuur zal een melding maken bij het meldpunt seksuele intimidatie in de
sport en zal op basis van hun advies handelen. Het bestuur zal klager dan wel betrokkene
hierover inlichten.
3. Wanneer een melding wordt gedaan bij een bestuurslid zal deze de
vertrouwenscontactpersoon van de vereniging de opdracht geven zich in verbinding te
stellen met de geïntimideerde en/of de klager en hiervan een rapport opmaken ten
behoeve van het bestuur. De vertrouwenscontactpersoon zal de geïntimideerde en/of de
klager adviseren in de volgende stappen die genomen kunnen worden.
4. Het bestuur kan overwegen om in afzonderlijk overleg met geïntimideerde en/of klager
en betrokkene een regeling te treffen dat beide partijen toch hun sport kunnen beoefenen
maar elkaar niet te hoeven treffen op de vereniging.
5. In geval dat betrokkene een begeleider is zal deze gedurende de afhandeling van de
klacht zijn functie niet mogen uitvoeren binnen de vereniging.
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