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Een veilige omgeving hoort overal vanzelfsprekend te zijn, ook in de sportwereld. Ook bij 
FCC de IJsselcrossers streven we naar een sociaal veilige en positieve omgeving.  
 
Omgangsregels 
Hierbij hanteren we de volgende omgangsregels (deze zijn ook te vinden bij de baan): 
 

• We respecteren, vertrouwen en helpen elkaar 

• Tijdens de training luister je naar de trainer. 

• Kom op tijd. 

• Heb je een blessure deel die mee aan de trainer voordat de training begint. 

• Niet schelden en/of vloeken op het complex. Dit geld voor iedereen. 

• Je blijft van elkaar af. Slaan is niet lollig. Respecteer elkaar. 

• Zorg dat je materiaal in orde is voor de training. 

• Zorg dat je drinken bij de baan hebt. 

• Je mag alleen aan je eigen trainingsgroep deelnemen. Tijdens de andere trainingen 

blijf je buiten de baan. 

• Tijdens de training houd je je helm op met de bevestiging dicht.  

• Als je de training verlaat meld je dat voor je vertrek aan de trainer. 

• De fiets, helm en ander materiaal wordt aan de kant gezet als je klaar bent. Zorg dat 

een ander er geen last van heeft. 

• Bij twijfel beslissen de trainers. 

• Houd je aan deze regels. Een trainer mag je (na een waarschuwing) wegsturen. 

• Tot slot: Heb vooral plezier in je sport en zet je voor 150% in. 

 
Gedragsregels van trainers/begeleiders bij FCC de IJsselcrossers 

• De trainer/begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter 
zich veilig kan voelen. 

• De trainer/begeleider behandelt de sporter op een wijze waardoor deze niet in zijn 
waardigheid wordt aantast.  

• De trainer/begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele 
Intimidatie tegenover de sporter. 

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/begeleider en de 
jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden 
beschouwd als seksueel misbruik. 

• De trainer/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. 
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• De trainer/begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via 
welk communicatiemiddel dan ook. 

• De trainer/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. 

• De trainer/begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door 
iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de trainer/begeleider gedrag 
signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe 
noodzakelijke actie(s) ondernemen. 

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de trainer/begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 
 
Vertrouwenspersoon 
Wanneer je bij onze vereniging te maken krijgt met ongewenst gedrag zoals agressie en 
geweld, (sexuele) intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten/uitsluiting of discriminatie 
dan is de vertrouwenspersoon binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt. De 
vertrouwenspersoon zet zich proactief in voor het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag en is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn bij incidenten. De 
vertrouwenspersoon voert een vertrouwelijk gesprek met melders van incidenten en maakt 
een inschatting van de urgentie, veiligheid en vervolgacties. In samenspraak met een melder 
van een incident stelt de vertrouwenspersoon een (anoniem) verslag op voor het bestuur 
van de vereniging. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via 
vertrouwenspersoon@ijsselcrossers.nl. 
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