Implementatie en
Vertrouwens Contact Persoon
Sociaal veilig sportklimaat
Inleiding
In de algemene vergadering van NOC-NSF van 20 mei 1997 hebben alle sportbonden,
en dus ook de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie ('NGF'}, zich reeds gecommitteerd
aan de 'Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport' en een
intentieverklaring ondertekend voor het actief voeren van beleid tegen seksuele
intimidatie in de sport.
Om adequaat te kunnen optreden in gevallen van seksuele intimidatie en om de
omgeving waar dergelijke gevallen zich voordoen zo veilig mogelijk te maken, is het
volgens NOC-NSF noodzakelijk gebleken te komen tot goede procedures en regelgeving,
maar ook tot registratie van veroordeelde plegers van seksuele intimidatie in de sport.
Doel hiervan is te voorkomen dat deze plegers bij andere bonden of takken van sport
weer aan de slag kunnen gaan.
Om tussen alle sportbonden eenduidigheid ten aanzien van de aanpak van seksuele
intimidatie te bewerkstelligen, heeft NOC/NSF een 'Blauwdruk tuchtrecht seksuele
intimidatie in de sport' ontwikkeld, waarin staat beschreven welke vereisten en
richtlijnen de sportbonden in acht dienen te nemen bij het opstellen van een
tuchtreglement seksuele intimidatie.
De NGF heeft op basis van bovenstaande het onderhavige SI-Reglement opgesteld,
welke op 23 november 2016, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NGF is
goedgekeurd.
Om de bepalingen van het SI-Reglement van toepassing te laten zijn op iedereen binnen
de golfsport, is het noodzakelijk dat de Leden van de NGF meewerken aan de verdere
implementatie van het SI-Reglement, zoals verwoord in artikel 1.2 van het SI
Reglement.
Implementatie SI-Reglement binnen Golfclub Oude Maas
Artikel 1.2 van dit SI-Reglement bepaalt dat de Leden er zorg voor dragen dat de
inhoud en de strekking van het SI-Reglement bekend is bij en van toepassing is op hun
leden/aangeslotenen, golfprofessionals, werknemers, begeleiders alsmede
baanexploitanten en hun werknemers.
In de Algemene Leden Vergadering van 14 februari 2018 is, onder agendapunt 10, ingestemd
dit reglement ook op de leden van Golfclub Oude Maas van toepassing te verklaren.
Het NGF Tuchtreglement S.I. is opgenomen op onze website.
Vertrouwenscontactpersonen
Als eerste aanspreekpunt voor golfers van Golfclub Oude Maas die te maken krijgen met
seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag zijn 2 vertrouwenscontactpersonen (VCP)
aangesteld:
Intern : ons lid mevrouw R (Rubilita) A. Luitwieler-Hooff , tel.nr 06-22738526, e-mail
vertrouwelijk@golfcluboudemaas.nl
Extern: VCP van de NGF mevrouw J (Janke) van der Werf, tel.nr 06-20429881, e-mail
janke.vanderwerf@ngf.nl
De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, zij hebben als
taak om te adviseren en te begeleiden met betrekking tot de procedure aangaande het
indienen van een klacht.

