GEDRAGSCODE EN MANIFEST VOOR DE JEUGDOPLEIDINGEN VAN DE
WATERSPORTVERENIGING MARKEN.

ALVORENS AAN DE JEUGDACTIVITEITEN DEEL TE NEMEN DIENEN
JEUGDZEILINSTRUCTEURS EN BEGELEIDERS DIT DOCUMENT TE LEZEN EN VOOR
GEACCEPTEERD TE ONDERTEKENEN.

VERANTWOORDELIJKHEDEN.
De training van de jeugd valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de
vereniging. Het bestuur wijst een jeugdcoördinator aan. De jeugdcoördinator is een persoon
die nauw betrokken is bij de jeugdopleiding en kan bijvoorbeeld één van de
jeugdzeilinstructeur zijn.
De taken van de jeugd coördinator zijn de volgende:
1. De jeugdcoördinator maakt deel uit van het bestuur.
2. Het opstellen en bewaken van het jeugdopleidingsprogramma.
3. Het zorgdragen voor een zo veilig en prettig mogelijke lesomgeving
4. Het aantrekken van gekwalificeerde jeugdzeilinstructeurs en begeleiders.
5. Het er voor zorgen dat, een voor geaccepteerd getekende, copie van dit
document aanwezig is op het secretariaat van de vereniging voor iedere
actieve jeugdzeilinstructeur en begeleider.
6. Het op adequate wijze beheren en (laten) onderhouden van de beschikbaar
gestelde middelen.
7. Het verzorgen van de communicatie met de ouders en met het bestuur.
8. Verwijst leerlingen en of ouders naar de vertrouwenspersoon in geval het
vermoeden bestaat dat op enige wijze de regels, zoals hieronder bij
“Intimiteit” omschreven, zijn geschonden.

Begeleiders zijn personen die de jeugdzeilinstructeurs assisteren en die werkzaam zijn onder
de verantwoordelijkheid van de jeugdzeilinstructeur(s).

In alles wat we doen staat de veiligheid van de jeugd voorop.
Wij vertonen risicomijdend gedrag.
De taken van de jeugdzeilinstructeur zijn de volgende:
1. Het verzorgen van de theoretische en praktische zeilopleiding van de jeugd.
2. Het toezien op het juiste gebruik van de beschikbaar gestelde middelen.
3. Het tijdig bij de jeugd co-ordinator melden van materiaalgebreken.

BEZETTING.
1. Tijdens de tijd waarin de zeilopleiding plaats vindt dienen er steeds minimaal 1
jeugdzeilinstructeur en 2 begeleiders aanwezig te zijn, dit geldt ook voor alle overige
evenementen die t.b.v. de jeugd worden georganiseerd.
2. Tijdens de lessen op het water met de Optimisten en de Pico’s dienen er steeds
minimaal drie begeleidende personen op het water te zijn met twee gemotoriseerde
begeleidingsboten.

INTIMITEIT.
1. De jeugdzeilinstructeur moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de
leerling veilig is en zich veilig voelt.
2. De jeugdzeilinstructeur onthoudt zich ervan de leerling te bejegenen op een wijze die
de leerling in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé leven van de leerling
door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
3. De jeugdzeilinstructeur onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik of seksuele
intimidatie tegenover de leerling.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de jeugdzeilinstructeur en de
jeugdige leerling tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden
beschouwd als seksueel misbruik.
5. De jeugdzeilinstructeur mag de leerling niet op een zodanige wijze aanraken dat de
leerling en/of de jeugdzeilinstructeur 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.
6. De jeugdzeilinstructeur onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De jeugdzeilinstructeur zal tijdens training(sstages), wedstrijden, jeugdkampen e.d.
gereserveerd en met respect omgaan met de leerling en de ruimten waarin de
leerling zich bevindt.
8. De jeugdzeilinstructeur heeft de plicht de leerling te beschermen tegen schade als
gevolg van intimidatie en/of machtsmisbruik.
9. De jeugdzeilinstructeur zal de leerling geen (im)materiële vergoedingen geven met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
10. De jeugdzeilinstructeur zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die
betrokken is bij de leerling worden nageleefd.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de jeugdzeilinstructeur in de geest hiervan te handelen.

VERTROUWENSPERSOON.
van de vereniging wijst twee personen aan als vertrouwenspersonen. Dit zijn altijd een man
en een vrouw. Deze personen staan in geen enkele relatie tot de leerling of de
jeugdzeilinstructeurs/begeleiders.
•

De vertrouwens personen hebben tot taak elke zaak in vertrouwen te onderzoeken,
waarbij alle betrokkenen terzake gehoord worden.

•

Bij dit onderzoek kunnen zij zich laten bijstaan door derden, dit met toestemming van
betrokkenen.

•

Bij vermoedelijk strafbare handelingen doet hij/zij melding bij de daarvoor geëigende
instanties.

