
 
bijlage 5a: aanpak pestprotocol 
 
Pestgedrag wordt geconstateerd door leiders, trainers, medespelers, ouders en/of andere 

personen binnen de vereniging. Indien een persoon pestgedrag constateert, meldt deze 

persoon dat altijd eerst bij de leider of trainer van het team. Wij verzoeken constateringen 

van pestgedrag op zeer korte termijn aan de leider/trainer van het team kenbaar te maken, 

zodat deze snel en adequaat kan handelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

richtlijn sanctionering 

1. waarschuwing door de leider/trainer bij eerste constatering 

2. officiële waarschuwing door de vertrouwenspersoon bij herhaalde constatering 

3. uitsluiting voor trainingen en/of wedstrijden door het jeugdbestuur 

4. schorsing voor de duur van het seizoen door het hoofdbestuur 

5. royement door het hoofdbestuur 

 
melding van pestgedrag aan de leider of trainer van het team 

 

 
Leider/trainer spreekt direct of op zeer korte termijn met de gepeste speler en de pester. 

Indien er daadwerkelijk pestgedrag is vertoont, wordt aan de gepeste speler duidelijk gemaakt dat de 
trainer/leider achter hem staat en hem zal helpen om het pestgedrag te stoppen. Aan de pester wordt 

duidelijk gemaakt dat zijn gedrag niet wordt getolereerd en dat bij herhaling hij hiervoor gestraft zal worden 
in de vorm van uitsluiting van trainingen en wedstrijden. 

 
De leider/trainer informeert regelmatig bij de gepeste speler èn de pester of het pestgedrag nog voorkomt. 

 
Indien het pestgedrag niet stopt, wordt er door de leider/trainer melding van gemaakt bij de 

vertrouwenspersoon van de vereniging:  
mevr. Jeanette Wijnands, telefoon: 071 3616341 / 06 20332739 

 
De vertrouwenspersoon onderzoekt (zie protocol) het pestgedrag en tracht door bemiddeling het pestgedrag 

te stoppen. 

 
Indien het pestgedrag aanhoudt, zal de vertrouwenspersoon het jeugdbestuur inlichten en adviseren te 

sanctioneren. Indien het advies een schorsing of royement inhoudt, dan wordt het hoofdbestuur ingelicht. 

 
Pestgedrag wordt in het personenvolgsysteem genoteerd door de secretaris van de CSR.  

Alle gesprekken en afspraken gedurende het proces worden vastgelegd.  
Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het bestuursbesluit. 


