
 

Pagina 1 van 3 

 

Incidentenprotocol HGC Jeugd 

Bij twijfel kan men direct contact opnemen met het Bestuurslid Jeugd. 

 

Incident binnen een team: 

1. Coach neemt direct contact op met de betrokken ouders en spelers. Er wordt een afspraak 
gemaakt om zsm met elkaar om de tafel te gaan zitten; 

2. Coach is bij dit gesprek aanwezig en leidt het gesprek; 
3. Indien coach behoefte heeft aan ondersteuning gezien de ernst van het incident, kan hulp 

ingeroepen worden van de Lijncoördinator; 
4. Indien het incident plaatsvindt tijdens de training, neemt trainer direct contact op met 

coach, zie verder punt 1. Trainer dient gevraagd te worden bij het gesprek aanwezig te 
zijn; 

5. Coach/lijncoördinator laat Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s weten wat er speelt en geeft 
feedback; 

6. Na het eerste gesprek kunnen coach/lijncoordinator het nodig achten, in overleg met het 
Bestuurslid Jeugd, de Cie Sportiviteit en Respect in te schakelen voor een grondig en 
onafhankelijk onderzoek; 

7. De Cie S&R houdt Bestuurslid Jeugd, Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s op de hoogte van de 
voortgang; 

8. Mocht blijken dat het gebeuren geen incident is maar veelvuldig pesten, dan moet het 
pestprotocol gehanteerd worden. Dit betekent dat de vertrouwenspersoon HGC (Swanny 
van der Elst (Jeugd) of Liesbeth Fleuren (Mini’s)) ingeschakeld dienen te worden; 

9. Mocht blijken dat het seksuele intimidatie betreft, ook dan dient vertrouwenspersoon HGC 
(Swanny van der Elst) ingeschakeld te worden; 

10. Tijdens het hele proces, dient iedereen zorgvuldig om te gaan met de communicatie. In 
alle communicatie dient verwezen te worden naar de verantwoordelijke contactpersoon, 
met in cc Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s. 

11. Eventuele op te leggen maatregelen dienen na rapport van de Cie Sportiviteit en Respect, 
door het Bestuur goedgekeurd te worden. Het bestuur volgt in beginsel het oordeel van 
de Cie Sportiviteit en Respect. Bestuurslid Jeugd informeert Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s 
wat is besloten. Tevens neemt Bestuurslid Jeugd contact op met de betrokken ouders en 
spelers. 

12. Indien het past bij de situatie kan door de verantwoordelijke contactpersoon besloten 
worden een attentie naar het ‘slachtoffer’ te sturen. 

Incident tussen spelers van verschillende teams, zelfde lijn: 

1. Indien een vervelend incident heeft plaats gevonden tussen spelers van dezelfde lijn, 
neemt de lijncoördinator direct contact op met alle betrokken ouders en spelers. Er wordt 
een afspraak gemaakt om zsm met elkaar om de tafel te gaan zitten; 

2. De lijncoördinator is bij dit gesprek aanwezig en leidt het gesprek; 
3. Indien lijncoördinator behoefte heeft aan ondersteuning gezien de ernst van het incident, 

kan hulp ingeroepen worden van de Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s; 
4. De coaches van beide teams kunnen aanwezig zijn, indien de lijncoördinator dit nodig acht. 

Indien niet nodig, dan laat de LC de coaches wel weten wat er speelt; 
5. Lijncoördinator laat ook Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s weten wat er speelt en geeft 

feedback; 
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6. Na het eerste gesprek kan lijncoördinator het nodig achten, in overleg met Bestuurslid 
Jeugd, de Cie Sportiviteit en Respect in te schakelen voor een grondig en onafhankelijk 
onderzoek; 

7. De Cie S&R houdt Bestuurslid Jeugd, Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s op de hoogte van de 
voortgang; 

8. Mocht blijken dat het gebeuren geen incident is maar veelvuldig pesten, dan moet het 
pestprotocol gehanteerd worden. Dit betekent dat de vertrouwenspersoon HGC (Swanny 
van der Elst (Jeugd) of Liesbeth Fleuren (Mini’s)) ingeschakeld dienen te worden; 

9. Mocht blijken dat het sexuele intimidatie betreft, ook dan dient vertrouwenspersoon HGC 
(Swanny van der Elst) ingeschakeld te worden; 

10. Tijdens het hele proces, dient iedereen zorgvuldig om te gaan met de communicatie. In 
alle communicatie dient verwezen te worden naar de verantwoordelijke contactpersoon, 
met in cc Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s; 

11. Eventuele op te leggen maatregelen dienen na rapport van de Cie Sportiviteit en Respect, 
door het Bestuur goedgekeurd te worden. Het bestuur volgt in beginsel het oordeel van 
de Cie Sportiviteit en Respect. Bestuurslid Jeugd informeert Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s 
wat is besloten. Tevens neemt Bestuurslid Jeugd contact op met de betrokken ouders en 
spelers. 

12. Indien het past bij de situatie kan door de verantwoordelijke contactpersoon besloten 
worden een attentie naar het ‘slachtoffer’ te sturen. 

 

Incident tussen spelers van teams van verschillende lijnen: 

1. Indien een vervelend incident heeft plaats gevonden tussen spelers van verschillende 
lijnen, neemt Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s direct contact op met alle betrokken ouders en 
spelers. Er wordt een afspraak om zsm met elkaar om de tafel te gaan zitten; 

2. Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s is bij dit gesprek aanwezig en leidt het gesprek; 
3. Indien Hoofd Jeugd/Vz Mini’s behoefte heeft aan ondersteuning gezien de ernst van de 

situatie, kan hulp ingeroepen worden van Bestuurslid Jeugd; 
4. De coaches van beide teams kunnen aanwezig zijn, indien Hoofd Jeugd/Vz Mini’s dit nodig 

acht. Indien niet nodig, dan laat Hoofd Jeugd/Vz Mini’s de coaches wel weten wat er speelt; 
5. Hoofd Jeugd/Vz Mini’s laat ook Bestuurslid Jeugd weten wat er speelt en geeft feedback; 
6. Na het eerste gesprek kan Hoofd Jeugd/Vz Mini’s het nodig achten, in overleg met 

Bestuurslid Jeugd, de Cie Sportiviteit en Respect in te schakelen voor een grondig en 
onafhankelijk onderzoek; 

7. De Cie S&R houdt Bestuurslid Jeugd, Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s op de hoogte van de 
voortgang; 

8. Mocht blijken dat het gebeuren geen incident is maar veelvuldig pesten, dan moet het 
pestprotocol gehanteerd worden. Dit betekent dat de vertrouwenspersoon HGC (Swanny 
van der Elst (Jeugd) of Liesbeth Fleuren (Mini’s)) ingeschakeld dienen te worden; 

9. Mocht blijken dat het seksuele intimidatie betreft, ook dan dient vertrouwenspersoon HGC 
(Swanny van der Elst) ingeschakeld te worden; 

10. Tijdens het hele proces, dient iedereen zorgvuldig om te gaan met de communicatie. In 
alle communicatie dient verwezen te worden naar de verantwoordelijke contactpersoon 
(Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s), met in de cc Bestuurslid Jeugd; 

11. Eventuele op te leggen maatregelen dienen na rapport van de Cie Sportiviteit en Respect, 
door het Bestuur goedgekeurd te worden. Het bestuur volgt in beginsel het oordeel van 
de Cie Sportiviteit en Respect. Bestuurslid Jeugd informeert Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s 
wat is besloten. Tevens neemt Bestuurslid Jeugd contact op met de betrokken ouders en 
spelers. 
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12. Indien het past bij de situatie kan door de verantwoordelijke contactpersoon besloten 
worden een attentie naar het ‘slachtoffer’ te sturen. 

Incident tussen spelers van een team van HGC en een andere club: 

1. Indien een vervelend incident heeft plaats gevonden tussen spelers van een team van HGC 
en een bezoekende Hockey Club, overlegt het Bestuurslid Jeugd met Hoofd 
Jeugd/Voorzitter Mini’s. 

2. Vervolgens neemt het Bestuurslid Jeugd contact op met het Bestuur van de bezoekende 
club; 

3. Indien nodig kan de Cie Sportiviteit en Respect ingeschakeld worden voor een grondig en 
onafhankelijk onderzoek; 

4. De Cie S&R houdt Bestuurslid Jeugd, Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s op de hoogte van de 
voortgang; 

5. Tijdens het hele proces, dient iedereen zorgvuldig om te gaan met de communicatie. In 
alle communicatie dient verwezen te worden naar de verantwoordelijke contactpersoon 
(Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s), met in de cc Bestuurslid Jeugd; 

6. Eventuele op te leggen maatregelen dienen na rapport van de Cie Sportiviteit en Respect, 
door het Bestuur goedgekeurd te worden. Het bestuur volgt in beginsel het oordeel van 
de Cie Sportiviteit en Respect. Bestuurslid Jeugd informeert Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s 
wat is besloten. Tevens neemt Bestuurslid Jeugd contact op met de betrokken ouders en 
spelers. 

7. Indien het incident plaatsvindt op een andere Hockey Club en het bestuur van die Club 
contact opneemt met HGC, dan zal het Bestuurslid Jeugd dit bespreken met Hoofd 
Jeugd/Voorzitter Mini’s. Zie verder bovengenoemde stappen. 

Indien betrokken ouders direct contact opnemen met Voorzitter HGC, dan dient 
het volgende te gebeuren: 

1. Voorzitter HGC dient deze ouders door te verwijzen naar Bestuurslid Jeugd; 
2. Bestuurslid Jeugd zal direct contact opnemen met de betrokken ouders en spelers om zsm 

een gezamenlijke afspraak te maken met alle betrokken ouders en spelers; 
3. Bestuurslid Jeugd bespreekt incident met Hoofd Jeugd/Voorzitter Mini’s en wijst de 

verantwoordelijke contactpersoon aan. Dit kan Hoofd Jeugd, Voorzitter Mini’s of Bestuurslid 
Jeugd zelf zijn. 

4. De verantwoordelijk contactpersoon besluit wie bij de bovengenoemde afspraak aanwezig 
dienen te zijn; 

5. Zie verder de hier boven beschreven protocollen. 

 

Ten allen tijde zal ernaar gestreefd worden dat de verantwoordelijke contactpersoon van HGC 
onafhankelijk is. Mocht blijken dat deze persoon op een of andere manier persoonlijk betrokken 
te zijn bij het incident, dan dient een ander persoon van de Jeugdorganisatie de behandeling 
van het incident over te nemen. 
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