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1. Stichting Kelekeet 

1.1. Visie 
We willen een stichting zijn waar iedereen zich veilig voelt en plezier kan hebben met elkaar, 

waar iedereen mee mag doen. 

Binnen onze stichting is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag in welke vorm 

dan ook. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand 

zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. 

1.2. Doelen 
Het doel dat Kelekeet zichzelf stelt is dat de huidige resultaten uit de risicoscan van hetzelfde 

of beter resultaat zullen zijn in 2021. Uiteindelijk streeft men ernaar om de resultaten van alle 

categorieën met ten minste 80% positief ingevuld te hebben. De scope van de huidige 

risicoscan is mager en het doel hierin is dat dit in 2021 door ten minste 15 deelnemers wordt 

beoordeeld.  

Daarnaast heeft Kelekeet de ambitie uitgesproken om te werken naar een alcohol- en rookvrije 

accommodatie ten tijde van het spelprogramma. Hiervoor zullen in 2020 de eerste stappen 

gezet worden.  

1.3. Vertrouwenspersonen 
Als Kelekeet willen we de aandacht voor veiligheid van de deelnemers goed borgen. Iets waar 

ook de gemeente Landerd zich sterk voor maakt. De gemeente heeft met name de 

verenigingen die zich inzetten voor kinderen en jeugdigen verzocht een stappenplan en 

protocol te ontwikkelen waarbij veiligheid voor de deelnemers zo optimaal mogelijk 

gegarandeerd wordt. Daarbij hoort ook het aanstellen van vertrouwenspersonen. 

Er is onderzocht of er een of meerdere vertrouwenspersonen aangezocht kunnen komen voor 

al de verenigingen in Reek die daar belangstelling voor hebben. Dit zijn personen waarbij 

mensen zich kunnen melden als ze zich niet (langer) veilig voelen bij hun club en graag 

discreet willen overleggen hoe daar mee om te gaan. 

Het idee is neergelegd bij oud-huisarts Anton van Boxtel, die vanuit meerdere hoeken 

genoemd werd als ter zake kundig. Hij heeft aangegeven hiermee aan de slag te willen in 

samenwerking met Kindvriendelijk Reek en de lokale verenigingen. Dit doet hij samen met Elly 

Henriks, Bert de Bruin en Jantine Albers. In bijlage I – Poster Vertrouwenscontactpersonen.  

Heb je een vraag aan een van de vertrouwenscontactpersonen of wil je met hen in 

gesprek? Neem dan gerust contact met een van hen op:  

- Antoon van Boxtel  06-55342446 

- Elly Hendriks  06-29420173 

- Bert de Bruin  06-50253619 

- Jantine Albers 06-10180284 

1.4. Projectgroep veilig (sport)klimaat  
Het bestuur van Kelekeet is van mening dat er continu gewerkt moet worden om tot een veilig 

(sport)klimaat te creëren en behouden. Hiervoor hebben zij bestuurslid Paul Jordens 

voorgedragen als actiehouder hierin. Hij zal het onderwerp bespreekbaar blijven maken tijdens 

bestuursvergaderingen en indien nodig bij kindvriendelijk Reek.  

Om het document: Kelekeet veilig(sport)klimaat op te stellen is een projectgroep gevormd 

bestaande uit bestuursleden en vrijwilligers die afgelopen jaren actief waren in de diverse 

disciplines die de stichting kent.   



2. Risicoscan  

2.1. Inleiding 
Als bestuur zijn we erg verbonden met het feit of grensoverschrijdend gedrag voorkomt binnen 

de stichting. Daarom is een risicoscan gemaakt door leden van diverse disciplines binnen de 

stichting (bestuur, facilitair, bouwploeg, rode draad en groepsleiding). Uit de vragenlijst komen 

plus- en verbeterpunten naar voren. De resultaten van de enquête zijn opgenomen in bijlage 

II - Resultaten enquête NOC NSF.  

De enquête van NOC NSF is sport breed gericht. Hierdoor zijn sommige vragen multi-

interpretabel waardoor er sprake is van een lage begripsvaliditeit. Dit zorgt voor een vervuiling 

in de resultaten. Mede daarom hebben we doen besluiten om de antwoorden op deze vragen 

uit te sluiten in de resultaten. Het gaat hierbij om de vragen:  

 Ambitieuze sporters hebben één trainer/coach die bepaalt hoe hun 

trainingsprogramma eruit ziet. Hiervan is geen sprake. Groepjes worden altijd geleid 

door ten minste twee man leiding met een leeftijd van 16 jaar of ouder. Bij voorkeur zit 

er altijd een volwassene bij de groep.  

 Begeleiders doen mee in de Whatsapp-groepen. Whatsapp groepen zijn er enkel voor 

de ouderen ter informatie. Deze worden niet gebruikt met daarin deelnemers van 

Kelekeet.  

De resultaten van de enquête zijn te zien in onderstaande tabel. De risicoscan is ingevuld door 

5 personen, waarbij we streven naar een goed geregeld percentage van 80%. In tabel A zijn 

gefilterde resultaten meegenomen en tabel B laat het volledige beeld zin.  

A. Segment Goed geregeld %  B. Segment Goed geregeld % 

Cultuur 41/45 91,1 Cultuur 41/45 91,1 

Gedrag 28/35 80,0 Gedrag 28/35 80,0 

Omgeving 14/20 70,0 Omgeving 14/20 70,0 

Bescherming 27/35 77,1 Bescherming 29/45 64,4 

Online 10/15 66,6 Online 10/20 50,0 

 

Verbeterpunten die uit de risicoscan naar voren komen zijn:  

Vraag Goed geregeld 

Kinderen moeten tegen een stootje kunnen, een plagerij hoort erbij. 60,0% 

Er wordt bij ons af en toe gepest of getreiterd. 60,0% 

Trainers/coaches moeten bij ons sporters opvangen of geven vaak 
fysieke aanwijzingen hoe een beweging hoort. 

0,0% (40% n.v.t.) 

 

2.2. Welke vervolgacties worden genomen?  
De volgende stappen zullen gezet worden: 

 Nieuwe risicoscan uitvoeren na het kamp van 2021.  

 Risicoscan met ten minste 15 respondenten met een goede afspiegeling van de 

diverse commissies.  

 Creëren van meer bewustwording middels de kennismakingsavond, briefings en 

overige communicatiemiddelen.  



3. Awareness en actieve leden  

3.1. Awareness  
Eén van de vier vertrouwenscontactpersonen zullen zich voorstellen tijdens de 

vrijwilligersbijeenkomst voorafgaand aan Kelekeet. Zij zullen uitleggen wat het werk van de 

vertrouwenscontactpersonen is, waarom het nodig is en hoe zij zijn te bereiken. In het 

kampboekje zal hier nog eens extra bij stilgestaan worden. De bekendheid van Kelekeet haar 

invulling aan een veilig sportklimaat zal gegeven worden middels sociale media en de website. 

Voorafgaand aan de kampweek zal dit ook worden aangegeven op het inschrijfformulier en de 

website.  

Ten tijde van Kelekeet zal het veilige sportklimaat evenals wie de vertrouwenscontactpersonen 

zijn worden weergegeven middels poster. De invulling hiervan ligt bij kindvriendelijk. In de 

kampweek zal tijdens diverse briefing momenten met (hulp)leiders worden stilgestaan bij de 

inhoud van een veilig sportklimaat. Tijdens de jeugdvakantieweek is er een van de 

vertrouwenscontactpersonen bereikbaar.  

3.2. Actieve leden 
Na de week worden meerdere leden gevraagd een enquête in te vullen en zo vragen waar 

verbetering behoeft. In 2019 is deze enquête uitgezet bij 5 personen. Doel is om dit aan 

meerdere leden (15+) te gaan vragen om zo een bredere en beter scope te krijgen. 

  



4. Reglement en huisregels  

4.1. Reglement 
Het reglement van Kelekeet is te vinden op de website. 

 

4.2. Huisregels  
De Kelekeethuisregels zijn te vinden op website. 

 

4.3. Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
Alle vrijwilligers van Kelekeet krijgen ten tijde van de informatievoorziening omtrent de 

kampweek de huis- en gedragsregels digitaal toegezonden en worden gewezen op hun 

verantwoordelijkheden. Bestuursleden zijn de controlerende factor. In overleg met 

jeugdpreventiewerker, Nettie Nabuurs, is het niet nodig voor het aanvragen van VOG voor de 

vrijwilligers. Daar de begeleiding niet van een structurele aard is. Alle vrijwilligers zijn 

verantwoordelijk voor het naleven van huis- en gedragsregels.  

  

 

 



5. Bestuur Kelekeet  
 

 

Tom Verstegen     Sonja van Melis – Derksen 

 

 

 

 

 

Paul Jordens      Renate de Louw - Pashouwers  

 

 

 

 

 

Dolf Kappen      Debby Broekman – Kouwenberg  
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