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Binnen onze vereniging heeft iedereen zijn/haar eigen mogelijkheden, talenten en ambities, en die
verschillen zijn prima. Het succes en het image van de Katwijkse Reddingsbrigade (KRB) hangt voor
een groot deel af van het gedrag en de houding van de vrijwilligers.
Het bestuur wil er aan bijdragen dat de leden met plezier actief kunnen zijn bij de Katwijkse
Reddingsbrigade en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden zijn daarbij van belang.
De KRB moet een vereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Het bestuur heeft
gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen en welke uitgedragen worden door alle leden.
De gedragscode geldt voor iedereen die binnen de Katwijkse Reddingsbrigade actief is. Iedereen die
lid is of lid wil worden moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien
dat ook de ouders / verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode is te
vinden op de website van de KRB (www.krb.nl) of op te vragen bij de secretaris van de vereniging.
De gedragscode is niet vrijblijvend en je hebt als lid zelf de verantwoordelijkheid om er naar te
handelen.
1. Onze uitgangspunten zijn:
• Iedereen is welkom ongeacht huidskleur of (godsdienstige) achtergrond.
• Verschil mag er zijn, maar we behandelen elkaar met respect.
• De vrijwilligers van de KRB hebben een voorbeeldfunctie voor anderen.
• De KRB is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Afspraak is afspraak.
• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, negeren of kwetsen van wie dan
ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties. Overtredingen kunnen
leiden tot sancties opgelegd door het bestuur. Sancties worden naar omstandigheden en
leeftijd aangepast.
• Spreek elkaar op een professionele manier aan op het gedrag op en rond de posten en het
zwembad.
• Privacy wordt door alle leden gerespecteerd en gewaarborgd.
• Afspraken over het gebruik van Social Media zijn opgenomen in het daarvoor geschreven
protocol.
• Indien er zich ongewenst gedrag/situatie zich voordoet, beschikt de reddingsbrigade over
een klachtencommissie (zie voor meer informatie het daarvoor opgestelde protocol).
• Zorg ervoor dat alles op en rondom de door de KRB gebruikte ruimtes (strandposten, loods
en zwembad) netjes blijft. De afspraken over het gebruik van de strandposten en loods liggen
vast in de huisregels. De afspraken over het gebruik van het zwembad liggen vast in de
huisregels van zwembad Aquamar.
• Laat geen waardevolle spullen achter in kleedkamers etc. Het bestuur is niet aansprakelijk
voor diefstal en schade aan persoonlijke eigendommen.
• Meld aan de desbetreffende verantwoordelijke van de vereniging als er iets kapot is gegaan.
• Onder invloed van alcohol mogen geen werkzaamheden voor de reddingsbrigade uitgevoerd
worden. Afspraken over het gebruik van alcohol op de strandposten staan opgenomen in de
huisregels.
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Drugs of andere stimulerende middelen zijn niet toegestaan om te gebruiken of onder
invloed hiervan te zijn. Dit zal direct leiden tot sancties vanuit het bestuur.
Indien de gedragscode niet voorziet alsmede van twijfelgevallen beslist het bestuur.
De instructeur/strandwacht heeft respect voor cursisten, ouders/verzorgers en andere
instructeurs/strandwachten.
Instructeurs/strandwachten nemen deel aan overlegmomenten die binnen de vereniging zijn
georganiseerd.
Wangedrag of andere problemen worden aan de desbetreffende verantwoordelijke binnen
de vereniging vermeld.
De instructeur/strandwacht maakt geen misbruik van de machts- en afhankelijkheidsrelatie.
De instructeur vermijdt met een kind en/of ouder alleen te zijn.
De instructeur zorgt ervoor dat lichamelijk contact functioneel is gericht op het verbeteren
van de zwemtechniek.
De instructeur toont betrokkenheid, maar bewaart altijd een professionele afstand in contact
met de cursist.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij:
“Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin,
opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen
wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind,
hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere
handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.”
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel
grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een
tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het
voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door
persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende
gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het
Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

