Vertrouwenspersonen
‘De Oester’ wil graag een actieve en sportieve duikvereniging zijn
waar de leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen en waar zij met
plezier bezig kunnen zijn met duiken, ongeacht iemands sportieve
capaciteiten, geslacht en/of achtergrond.
Toch kan het (ook binnen onze vereniging) voorkomen dat iemand te maken krijgt
(of heeft gehad) met ongewenst gedrag zoals:







Pesten en/of treiteren
Kwaadspreken
Discriminatie
Agressie
Intimidatie
Seksuele intimidatie

Heb je hiermee te maken (gehad) en wil je hierover praten? Neem dan contact op
met één van de vertrouwenspersonen binnen onze vereniging. De
vertrouwenspersoon fungeert als een luisterend oor en als eerste (emotionele)
opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag binnen de vereniging. De
vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt je in het vinden van een oplossing en
bij het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag. Niet alleen het slachtoffer zelf,
maar ook een ander (oester-lid)die meent hiervan op de hoogte te zijn, kan met een
vertrouwenspersoon contact opnemen.
Een vertrouwenspersoon heeft geen beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht
zoals bij artsen het geval is. Dit laatste omdat het (soms) noodzakelijk is om informatie
(binnen het bestuur of met externe partijen) te delen om zo gezamenlijk tot een
oplossing te komen. De vertrouwenspersoon heeft wel een zwijgplicht over de
toevertrouwde informatie (ook na beëindiging van zijn taak/functie als
vertrouwenspersoon). Deze zwijgplicht mag doorbroken worden als er sprake is van
een strafbaar feit of in een situatie waarbij er gevaar bestaat voor anderen,
bijvoorbeeld als een duiker aan epileptische aanvallen lijdt. Als de zwijgplicht wordt
doorbroken, dan gebeurt dit altijd in overleg met de betrokkene(n) en met het
bestuur.
Bij het vermoeden van strafbare feiten zal de vertrouwenspersoon de betrokkene(n)
wijzen op de mogelijkheid om (zelf)aangifte te doen (bij de politie) en biedt daarbij
ondersteuning aan.
De vertrouwenspersonen voor ‘De Oester’ betreffen:


Harm IJzerman (harm.ijzerman@kpnmail.nl, 06-12151604)



Daphne Neijmeijer-de Groot (daphnedegroot@gmail.com, 06-33991248)

