PROTOCOL VERTROUWENSWERK V.M.H.C. “CARTOUCHE”.
Algemeen.
V.M.H.C. Cartouche is een vereniging, waarin leden en niet-leden zich veilig en thuis voelen, elkaar
respecteren en normoverschrijdend gedrag niet tolereren. Dit betekent, dat binnen Cartouche ook
iedereen, zonder aanzien des persoons, kan en moet worden aangesproken op normoverschrijdend
gedrag. In dit protocol zal verder gesproken worden over ongewenst gedrag in plaats van over
normoverschrijdend gedrag.
Onder ongewenst gedrag wordt in dit protocol verstaan: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie,
geweld en pesten. Het gaat om gedrag, dat door degene die het ondergaat, als ongewenst of
gedwongen wordt ervaren. Het doet er niet toe of het om verbale of (al dan niet met lichamelijk
contact gepaard gaande) non-verbale uitingen gaat. Ook doet het er niet toe of het gedrag
opzettelijk of onopzettelijk plaats vindt. Ongewenst gedrag omvat elke vorm van discriminatie, dus
zowel onderscheid naar godsdienst als naar levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht,
nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd, lichamelijke kenmerken of
burgerlijke staat. Ongewenst gedrag omvat ook de strafbare vormen van seksuele intimidatie, zoals
aanranding en verkrachting. Het moet wel om relevant ongewenst gedrag gaan. (De als compliment
bedoelde “schouderklop” en “aai over de bol” vallen hier in het algemeen niet onder.)
Dit protocol is van toepassing op situaties waarin tussen de betrokkenen en de vereniging Cartouche
een relatie bestaat. Indien er geen enkele relatie is met de vereniging Cartouche, valt het gedrag dat
betrokkenen van elkaar ondervinden niet onder het bereik van de definitie zoals gehanteerd in dit
protocol.
Organisatie.
De vereniging heeft zich geconformeerd aan de organisatie zoals die is voorgeschreven door
NOC/NSF en heeft minimaal twee vertrouwenscontactpersonen. Tevens heeft het bestuur een
vertrouwenscommissie ingesteld.
De vertrouwenscontactpersoon is een makkelijk benaderbare en bereikbare functionaris, die strikt
vertrouwelijk iemand die last ondervindt van ongewenst gedrag, opvangt en samen met betrokkene
mogelijke vervolgstappen bespreekt. Vervolgens informeert de vertrouwenscontactpersoon het
bestuur en adviseert over te nemen maatregelen, steeds in overleg met betrokkene. Het bestuur kan
– ook steeds in overleg met de betrokkene - besluiten een vertrouwenspersoon in te schakelen; deze
functionaris wordt door NOC/NSF ter beschikking gesteld.
Het bestuur heeft een vertrouwenscommissie ingesteld die het bestuur adviseert over zaken die een
vertrouwelijk karakter hebben. De vertrouwenscommissie is niet door individuele leden te
raadplegen.
Kort samengevat is de vertrouwenscontactpersoon er voor de leden en de vertrouwenscommissie
voor het bestuur.
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon en de vertrouwenscommissie vallen onder de
verantwoordelijkheid van de voorzitter van de vereniging.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP).
Cartouche heeft twee vertrouwenscontactpersonen. Hoofdtaak van de VCP is op te treden als eerste
opvang/aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of andere vormen
van ongewenst gedrag. Voorts geeft de VCP advies aan de betrokkene over doorverwijzing en het
bestuur draagt – indien gewenst – zorg voor de doorverwijzing. Tevens rapporteert de VCP – altijd in
overleg met de betrokkene - aan het bestuur en adviseert over vervolgstappen door het bestuur.
Tenslotte adviseert de VCP gevraagd en ongevraagd over preventie-activiteiten op het gebied van
ongewenst gedrag.
De vertrouwenscommissie.
Cartouche heeft een vertrouwenscommissie, die is ingesteld door het bestuur. De
vertrouwenscommissie is een vaste commissie die bestaat uit ten minste één arts en één jurist.
Het bestuur bepaalt over welke zaken van vertrouwelijke aard zij het advies van de
vertrouwenscommissie wil vragen. Het bestuur kan tevens vragen om onderzoek in te stellen, ten
behoeve van het uit te brengen advies. Indien de vertrouwenscommissie onderzoek instelt, kan zij
meerdere partijen spreken teneinde het bestuur adequaat te kunnen adviseren.
Nadat het advies door de vertrouwenscommissie aan het bestuur is uitgebracht, beslist het bestuur
of zij dat overneemt. De beslissingsbevoegdheid ligt te allen tijde bij het bestuur.
Het bestuur verschaft de vertrouwenscommissie de nodige faciliteiten. De vertrouwenscommissie
komt tenminste eenmaal per jaar bijeen.
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Het bestuur van V.M.H.C. Cartouche.

