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Gedragscode Stichting BAS 
 
Veel grenzen in het contact tussen medewerkers/vrijwilligers en deelnemers zijn lastig vast te stellen. De ene persoon 
zoekt een knuffel als troost terwijl een ander een schouderklopje voldoende vindt en weer een ander trekt zich terug 
en wil geen lichamelijk contact. Gelukkig is er wel één grens die we kunnen stellen en dat is de grens dat seksuele 
handelingen tussen vrijwilligers en deelnemers die bij ons sporten volkomen ontoelaatbaar is.  
 
Ook vragen we aandacht voor pestgedrag en mishandeling, zowel fysiek als psychisch. Iedereen wordt gelijkwaardig 
behandeld en we sluiten niemand buiten. Let op dat je de deelnemer voorzichtig benadert en niet te stevig vastpakt of 
ruw behandelt. Ook vormen van intimidatie en machtscontrole zijn niet gewenst. Wees hier ook alert op bij andere 
vrijwilligers en deelnemers. Deelnemers zelf kunnen ook elkaar of vrijwilligers mishandelen. Ook dit vragen we je om 
ten alle tijden te melden bij je teamleider. 
 
We hebben als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je ons komt 
ondersteunen vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je overeenkomstig te zullen 
handelen. 
 
1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd 

voelt en onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid 
aantast.  

2. De begeleider zal nooit alleen met een deelnemer zijn, is dit wel nodig dan meldt hij/zij dit bij de teamleider.  
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en iedere denkbare vorm van misbruik ten 

opzichte van de deelnemers.  
4. De begeleider mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke 

verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden. Tevens mag de begeleider niet ruw of 
hardhandig met de deelnemer omgaan. 

5. De begeleider zal tijdens uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met de deelnemers en 
de ruimtes waarin zij zich bevinden zoals bijv. de kleedkamer.  

6. De begeleider heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige 
behandeling en lichamelijk, psychisch of seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door 
iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.  

7. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens 
van misbruik, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur.  

8. De begeleider neemt een geheimhoudingsplicht in acht en zal geen persoonlijke informatie over deelnemers aan 
anderen vertellen. 

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.  
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde 

gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te 
handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur.  

 
Overtreding van deze code kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medewerker/vrijwilliger 
wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van deelnemers zal het bestuur politie/justitie inschakelen.  
 
Deze gedragscode is op 20 oktober 2013 vastgesteld door het bestuur van stichting Bredase Aangepaste Sporten.  
 
Datum: ___________________ 
 
Naam Vrijwilliger:      Naam Bestuur Stichting BAS  
 
__________________________     H.A.C. van der Avoort (directeur) 
 
Handtekening:       Handtekening: 
         

 

_______________________ 


