Integriteitsbeleid Sagittarius
maart 2016, goedgekeurd ledenvergadering van 16 maart 2016
Sagittarius en integriteit
Bij Sagittarius is het belangrijk dat er op een correcte manier omgegaan wordt met elkaar, de gegevens van leden en
het gebruik van de bogen. Daarom hebben wij dit verkorte integriteitsbeleid opgesteld.
Integer met elkaar omgaan
Integer met elkaar omgaan betekent bij onze club:
a. Beschaafd gedrag tijdens trainingen, workshops en wedstrijden
b. Geen ongewenste gedragingen richting leerlingen, leden of andere verenigingen
c. Gepaste omgang met de bogen en pijlen
d. Correct omgaan met de gegevens van leden
Beschaafd gedrag
Binnen de club gaan we op basis van vertrouwen, positiviteit en wederzijds respect met elkaar om. Onderlinge
verschillen worden gekoesterd en benut in plaats van uitvergroot. Het spreekt voor zich dat verbaal of fysiek geweld
niet wordt geaccepteerd. Verschillen van inzicht worden middels gesprekken opgelost, rechtstreeks met de ander of
met bemiddeling van het bestuur of de vertrouwenspersoon van de bond.
Geen ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag valt discriminatie, intimidatie, machtsmisbruik, seksueel ongewenst gedrag en alle andere
vormen van ongewenst gedrag. Of iets ongewenst is, is afhankelijk van de ontvanger, niet van de intentie of opzet
van de zender.
In geval van ongewenst gedrag kan diegene zich melden bij het bestuur of de vertrouwenspersoon van de bond.
Middels hoor- en wederhoor gesprekken, eventueel ondersteund door experts zal het bestuur tot een conclusie
komen. Dit kan zijn een waarschuwing of in het uiterste geval disciplinaire maatregelen.
Gepaste omgang met de bogen en pijlen
Bogen en pijlen zijn weleswaar formeel geen wapens, maar kunnen wel als zodanig gebruikt worden. Het is dan ook
verplicht de bogen passend te vervoeren, niet toegestaan te schieten op openbaar terrein en niet toegestaan de
materialen anders dan voor het schieten te gebruiken. Tevens wordt verwacht van alle leden dat zij de
veiligheidsregels in acht nemen.
Correct omgaan met gegevens
Voor de omgang met persoonsgegevens van leden heeft Sagittarius een privacyverklaring opgesteld.
Screening van nieuwe leden en alle vrijwilligers
Omdat de integriteit van onze vereniging staat en valt met het gedrag van elk individuele lid is besloten vanaf 2016
het screeningsbeleid van NOC-NSF te volgen.
• Nieuwe leden wordt gevraagd of zij ooit in aanraking zijn geweest met politie/justitie wegens strafrechtelijke
feiten als dreiging, mishandeling, zedendelicten of andere feiten. Als daar sprake van is, besluit het bestuur
na een gesprek met het beoogde lid over het lidmaatschap.
• Vrijwilligers kunnen alleen benoemd worden tot bestuur, trainer of workshopgever als zij een schone
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Sagittarius betaalt de kosten van de VOG.
Overtredingen
Bij overtredingen kunnen leden zich melden bij het bestuur, de Vertrouwenspersoon van de bond of de
ledenvergadering bij elkaar reopen als zij zich door beide eerder opties niet gehoord voelen.
Overtreding van dit beleid zal volgens de statuten en huishoudelijk reglement leiden tot waarschuwing, schorsing en
in ernstige gevallen tot royement van Sagittarius.

