Den Haag, 28 februari 2017

Betreft: Seksueel misbruik sportverenigingen
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen,
Recent werd onderzoek openbaar dat signalen en meldingen van seksueel misbruik op Nederlandse
amateursportclubs door het bestuur niet altijd goed worden opgepikt. De PvdA-fractie vindt dit erg
zorgelijk. We willen dat er in de lokale Haagse sportwereld op de juiste manier wordt omgegaan met
meldingen van seksueel misbruik. Er moet immers een veilig (sport)klimaat zijn voor alle kinderen in
onze stad.
Helaas is op gemeentelijk niveau een meldingsplicht voor sportbestuurders, die in de ogen van de
PvdA-fractie hun positie zou versterken, niet mogelijk. Wel mogelijk en wenselijk is dat de gemeente
de vrijwilligers op de Haagse sportverenigingen (meer) trainingen aanbiedt hoe te handelen in
dergelijke situaties. Corinne Dettmeijer, rapporteur seksueel geweld tegen kinderen, zegt dat deel
van het probleem is dat sportbestuurders signalen niet goed herkennen en de risico’s niet zien. De
clubs, die vaak leunen op vrijwilligers, zijn niet geschoold in het omgaan met deze kwesties. Het is
voor amateurbestuurders een nachtmerrie die je niet wil meemaken. Verontrustend is daarbij dat
sportbestuurders blijkbaar, uit angst voor negatieve publiciteit, ledenverlies en inkomstenderving,
kunnen besluiten om misstappen te verzwijgen en liever kiezen voor ‘een goed gesprek’. Dit moeten
we proberen te voorkomen.
1. Is het college het eens met het standpunt van de PvdA-fractie? Is men ook van mening dat
dergelijke signalen en meldingen voor amateurbestuurders een nachtmerrie is, maar dat
men uit angst voor negatieve publiciteit, ledenverlies en inkomstenderving misstappen nooit
mag kiezen voor ‘een goed gesprek’ en verzwijgen in plaats van melden?
2. Zou het college in het kader van verenigingsondersteuning door de afdeling Sportsupport
meerdere themabijeenkomsten kunnen organiseren over de vraag hoe bestuursleden,
trainer/coaches en/of vrijwilligers van amateursportverenigingen signalen kunnen
herkennen en moeten omgaan van een melding van seksueel misbruik op hun vereniging?
Zodat men een training kan krijgen waar men wel of niet goed aan doet in zo een situatie.
3. Zou het college in het Informatieportal voor sportverenigingen van de afdeling Sportsupport
ook informatie beschikbaar kunnen stellen met handvatten en procedures hoe signalen te
herkennen en hoe om te gaan met een melding van seksueel misbruik op de vereniging? Dit
op basis van de best mogelijk onderbouwde voorschriften.

