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Gedragscode voorkomen van ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag en discriminatie. 
 
Binnen onze Tafeltennisvereniging Serve’71 wordt, net als in de samenleving, agressie, 
(seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag niet geaccepteerd.  
Helaas kan het toch voorkomen dat leden in aanraking komen met ongewenst gedrag en 
zich daardoor niet prettig voelen op de vereniging. 
 
Een lid dat met ongewenst gedrag te maken krijgt, kan hier ernstige  gevolgen van 
ondervinden.  
Wij willen actief beleid voeren dat erop gericht is om ongewenst gedrag te voorkomen.  
Onder ongewenst gedrag valt, zoals al gesteld: 
 
(seksuele) intimidatie,  
(verbale) agressie en geweld,  
pesten en discriminatie.  
 
Discriminatie vindt plaats wanneer er bewust onderscheid wordt gemaakt tussen de leden.  
Het gaat om onderscheid op één van de volgende gronden:  
 
ras, levensovertuiging, nationaliteit, leeftijd, godsdienst, handicap of chronische ziekte, 
sekse en seksuele geaardheid.  
 
Voor een goede en gezonde sfeer is respect naar elkaar erg belangrijk.  
Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden. 
 
Mocht het voorkomen dat je te maken krijgt met discriminatie of met ander ongewenst 
gedrag binnen de vereniging, dan kun je het volgende doen:  
Je meldt het ongewenst gedrag zo spoedig mogelijk mondeling of schriftelijk bij iemand van 
het bestuur.  
Het bestuur neemt jouw melding serieus en gaat vertrouwelijk met de informatie om.  
De klacht zal binnen 14 dagen worden onderzocht. De aangeklaagde wordt benaderd om 
zijn/haar kant van de situatie te vertellen, het zogenaamde hoor-en-wederhoor principe.  
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Onafhankelijk of een melding/klacht gegrond is of niet, zal het bestuur ervoor zorgen dat er 
maatregelen worden getroffen om de situatie in de toekomst te voorkomen. 
De namen van de bestuursleden vind je op de website.  
   
Als je het niet prettig vindt om het bespreekbaar te maken binnen de vereniging, dan kun je 
contact opnemen met onze externe vertrouwenscontactpersoon of de 
vertrouwenscontactpersoon van de NTTB.                                                             
Om de onafhankelijkheid van de vertrouwenscontactpersoon te kunnen waarborgen, 
hebben we gekozen voor externe vertrouwenscontactpersonen.  
 
Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je (anoniem) klachten neerleggen over discriminatie 
en ander ongewenst gedrag, zoals hierboven beschreven. De vertrouwenscontactpersoon 
kan je de juiste handvatten geven om je te helpen en welke stappen er eventueel genomen 
dienen te worden. 
De vertrouwenspersoon kan het bestuur  (on)gevraagd advies geven over het beleid om 
ongewenst gedrag te voorkomen.  
De vertrouwenscontactpersoon kan de aangeklaagde persoon niet aanspreken op zijn/haar 
gedrag.  
 
 
De contactgegevens  van de vaste vertrouwenscontactpersoon van Serve’71. 
Naam: Marlies Bouman  
E-mail: marliesbouman74@gmail.com  
  
De vertrouwenscontactpersoon van de NTTB.                                                                                                               
Ga daarvoor naar de site van de NTTB voor meer informatie. 
Vertrouwenscontactpersoon ( extern ): Liesbeth van der Meer 06-36 12 14 87 of mail: 
vertrouwenscontactpersoon@tafeltennis.nl. 
 
Vastgesteld: 
 
28 november 2022 
Voorzitter:                                                                                 Secretaris: 
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