Gedragscode Muziekvereniging OBK Bennekom
Inleiding
Je veilig voelen in een sociale omgeving is een zeer belangrijke behoefte en voorwaarde voor mensen
om zichzelf te kunnen en mogen zijn. Ook voor het goed functioneren van mensen in hun omgeving,
werk of bij hun vereniging is dit een voorwaarde. Een sociaal veilige omgeving kan alleen als mensen
elkaar in hun waarde laten en elkaar met respect behandelen. Dit betekent dat binnen
muziekvereniging OBK Bennekom alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten,
machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of
opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar zijn.
Met deze gedragscode wil het bestuur van muziekvereniging OBK Bennekom duidelijkheid geven in
de wijze waarop leden, instructeurs, docenten, dirigenten en vrijwilligers met elkaar om dienen te
gaan ten behoeve van de sociale veiligheid van zichzelf en van elkaar. De gedragscode is voor alle
leden, instructeurs, docenten, dirigenten en vrijwilligers van muziekvereniging OBK van toepassing
en van iedereen wordt verwacht dat de gedragscode onderschreven wordt. Want iedereen die op
welke wijze dan ook bij OBK betrokken is, moet op een prettige en veilige wijze zijn werk of hobby
kunnen uitoefenen en zich bij OBK thuis voelen.
Wanneer de sociale veiligheid voor één of meerdere personen in het geding komt, dan dient deze
gedragscode er ook voor dat hier opvolging aan gegeven wordt om de situatie te verbeteren en op te
lossen.

Werknemers
Wanneer docenten, instructeurs en dirigenten die hun muzikale werkzaamheden uitvoeren met
leden jonger dan 18 jaar (individueel of in groepsverband) dienen een VOG (verklaring omtrent
gedrag) te overleggen voor zij hun werkzaamheden starten. De VOG mag maximaal 6 maanden oud
zijn en kan gedeclareerd worden bij de het bestuur van OBK.
Ook leden die leiding zijn en overnachten tijdens het jeugdkamp van OBK dienen een VOG te
overleggen.

Gedragscode
1.

Ik accepteer en respecteer de anderen zoals zij zijn en discrimineer niet. Iedereen telt
mee binnen de vereniging.

2.

Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3.

Ik val de ander niet lastig.

4.

Ik berokken de ander geen schade.

5.

Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

6.

Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen, ook niet via
sociale media.
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7.

Ik pest niet, lach niemand uit en roddel niet. .

8.

Ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet,

9.

Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak anderen niet tegen hun wil aan.

10.

Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

11.

Ik stel/maak geen ongepaste (seksuele) vragen en opmerkingen aan/over iemand.

12.

Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat
niet helpt, vraag ik een ander om hulp en/of meldt dit bij de vertrouwenspersoon.

13.

Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich
daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of bij de
vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Wanneer een lid, docent, instructeur, dirigent of vrijwilliger gedrag signaleert of ondervindt dat niet
in overeenstemming is met de hierboven beschreven gedragscode, is deze persoon verplicht hiervan
melding te maken bij de vertrouwenspersoon en/of bij een bestuurslid.
De vertrouwenspersoon gaat met de persoon in gesprek die ongewenst gedrag gesignaleerd of
ondervonden heeft en verzorgt een eerste vorm van opvang. De vertrouwenspersoon biedt hulp,
geeft advies en bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. De vertrouwenspersoon is
als mediator betrokken bij de oplossing tussen de betreffende partijen wanneer het intern en
informeel kan worden opgelost.
Wanneer voor de betreffende persoon, het slachtoffer, geen oplossing in de informele sfeer mogelijk
is, zal de vertrouwenspersoon andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures, bespreken en hierin
de betreffende persoon bijstaan.
Muziekvereniging OBK kiest voor twee vertrouwenspersonen:
-

Een interne vertrouwenspersoon; een lid van OBK.
Een externe vertrouwenspersoon; via de landelijke muziekbond KNMO

Wanneer de melding wordt gedaan bij een bestuurslid bespreekt dit bestuurslid met de betreffende
persoon of deze instemt om een vertrouwenspersoon in te schakelen of dat met elkaar een andere
oplossing wordt gezocht.

Gegevens Vertrouwenspersonen
Interne vertrouwens persoon:

Externe vertrouwenspersoon KNMO

Loes Dijker

(https://www.knmo.nl/kennisbank/artikelen/gedrag/)

vertrouwenspersoon@obk-bennekom.nl

Voor contact mailen naar: ivanloenen@knmo.nl

Bestuur OBK Bennekom, datum 28-9-2022
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