
  
 

Sociaal Veiligheidsbeleid 
Judo en Nunchaku Club Spaubeek 

 

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je, direct of 
indirect, te maken krijgt met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag is dat een 
teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als
je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar ‘t ziet gebeuren.  

Blijf er niet mee rondlopen!  

 

 

Judo en Nunchaku Club Spaubeek is lid van de Judo Bond Nederland (JBN) en Stichting 
Nunchaku Nederland (SNN), vanuit deze lidmaatschappen verwijzen wij ook naar het beleid 
opgesteld door deze sportbonden.  
 
Judo Bond Nederland (JBN) en Stichting Nunchaku Nederland (SNN) werken samen met de 
gehele georganiseerde sport (NOC*NSF) aan een veilige sportomgeving waarbinnen een 
structuur is opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te 
kunnen bieden. Er wordt dagelijks gewerkt aan een krachtig beleid waarbij een 
samenhangend stelsel van maatregelen zowel primaire preventie (tegengaan van seksuele 
intimidatie) als secundaire preventie (voortduren en herhalen voorkomen) als ook de opvang
bij incidenten en sanctionering ten gevolge van overtredingen optimaal waarborgt. 
 
NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport  
Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag adviseren we om direct melding te 
doen of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de 
politie. 
 
Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt 
Sport. 
 
Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een 
adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor 
eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel 
of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het 
Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij 
ondersteunen. 



 

  
 
 
Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:  
Telefoon: 0900-202 55 90  
WhatsApp: 06-53646928  
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl  
 
Liever volledig anoniem blijven? Dat kan hier. 

 

Daarnaast hebben Judo Bond Nederland (JBN) en Stichting Nunchaku Nederland (SNN) een 
eigen vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van 
beide bonden.  

 

De vertrouwenscontact persoon (VCP) is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of 
vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met 
de JBN / SNN. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, 
vrijwilligers en bestuur.  

U kunt ook altijd terecht bij het bestuur van onze club, kanttekening hierbij is dat het bestuur
op dit moment nog géén vertrouwenscontact persoon in dienst heeft. De taak van het 
bestuur is:  

• Fungeren als eerste aanspreekpunt. 
• Doorverwijzen naar.  

 

Het bestuur van Judo en Nunchaku Club Spaubeek  
 

Contactgegevens 
Judo en Nunchaku Club Spaubeek 

Leesjongenstraat 5 6163 LZ Geleen

secretariaat@judoclubspaubeek.nl
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