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Gedragsovereenkomst 

Gedragsovereenkomst  ‘In Veilige Handen’ - Muziekvereniging  ‘Arti et Religioni’ Alphen aan den Rijn 

Binnen onze vereniging willen we grensoverschrijdend of ongewenst gedrag voorkomen en hebben daarvoor 
onderstaande omgangsvormen geformuleerd en daarbij behorende handelswijze als deze niet worden 
nageleefd. 

Omgangsregels/vormen 

Arti is een vereniging waar iedereen zich veilig en welkom voelt om met elkaar te musiceren en die dingen te 
doen die het musiceren mogelijk maken, of ondersteunen. Door elkaar te waarderen en te accepteren als 
uniek mens, wordt de daarvoor benodigde omgeving vorm gegeven. 

Iemand die hier op welke wijze dan ook afbreuk aan doet, is niet welkom in de vereniging.  
Alle leden en medewerkers van Arti hebben een taak in het signaleren van, of het vermoeden van, gedrag, 
dat afbreuk doet aan die veilige omgeving.  

Hoe te handelen bij grensoverschrijdend of ongewenst gedrag? 

Als er sprake is van licht grensoverschrijdend gedrag, dan kan je daarin eerst zelf je verantwoordelijkheid 
nemen, door de betreffende persoon hierop aan te spreken.  

Als er sprake is van ongewenst gedrag, of je hebt een concreet vermoeden van ongewenst gedrag dan kan je 
dat melden bij de door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon, of bij het bestuur zelf.  

Wanneer je twijfelt over de ernst, of het terecht zijn van een vermoeden, is het belangrijk om eerst de 
vertrouwenspersoon te raadplegen. 

Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke melding om 
te gaan. Indien nodig zal het bestuur een beroep doen op in- of externe deskundigen.  

Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een melding wordt zorgvuldig en objectief onderzocht wat er 
aan de hand is. Er is oog voor zowel de privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de 
beschuldigde. Het bestuur en/of de vertrouwenspersoon laat zich desgewenst adviseren door (externe) 
deskundigen over verdere handelwijzen 

Melding kan leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de beschuldigde.  
Als er sprake is van een strafbaar feit, of het vermoeden daarvan, dan zal daarvan aangifte worden gedaan. 
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Basis/Uitgangspunt 
Deze gedragsovereenkomst is gebaseerd op de richtlijnen die de Gemeente Alphen aan den Rijn en andere 
gezaghebbende instanties hebben opgesteld om op juiste wijze om te gaan met ongewenst gedrag binnen oa 
verenigingen. Verenigingen hebben de verplichting hiervoor een protocol/gedragsovereenkomst op te stellen voor een 
ieder die binnen de vereniging actief is. 
Daar waar bovenstaande gedragsovereenkomst/protocol onduidelijk is, of in de gegeven situatie te kort schiet, kan 
worden teruggevallen op de uitgebreide richtlijnen die zijn terug te vinden op de website: 
http://www.inveiligehanden.nl/  

mailto:n.arink@hotmail.com
http://www.inveiligehanden.nl/

