
Zorg voor een veilige sportomgeving

Een kerk die een activiteit of activiteiten organiseert moet ervoor zorgen dat ze een

‘rechtvaardigheidsgrond’ hebben opgebouwd. Mocht er namelijk iets misgaan, dan moet

blijken dat ze er alles aan gedaan heeft om dat te voorkomen. De kerk moet daarom zorgen

dat de risico’s zoveel mogelijk zijn weggenomen. We geven hierbij richtlijnen zodat de

kerken handvatten heeft om de risico’s op aansprakelijkheid zo goed als mogelijk te

voorkomen. Omdat jullie als sporters de kerk praktisch dienen in het uitvoeren van de

activiteit, moeten jullie zorgen voor de rechtvaardigheidsgrond. Dit klinkt heel zwaar,maar is

eigenlijk heel logisch als je het vervolg van dit document leest. Je zorgt gewoon voor een

praktisch zo veilig mogelijke omgeving.
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Zorg ervoor dat alle betrokkenen (sportteam, andere vrijwilligers) de inhoud van dit

document kennen.

Check het sportveld en de gehele accommodatie op onzuiverheden en mogelijke

gevaren, zoals:

Glas op het veld

Gevaarlijke voorwerpen, zoals scherp plasticafval

Omhoog staande tegels

Gladde dingen (zoals: hondenpoep, banaanschillen etc.)

Overige rommel

Zorg dat er een EHBO’er aanwezig is

Spreek vooraf duidelijk met elkaar door wat de vervolgactie van het team is als er iets

ernstigs gebeurt. Beschrijf dit (protocol) en herhaal dit van tijd tot tijd. Denk hierbij aan:

Vechtpartij(en) 

Blessure(s)

Slecht weer

Bedreiging(en)

Zorg ervoor dat de regels van de verschillende sporten bekend zijn bij de teamleden en

zeker ook bij de scheidsrechter(s). Wees tijdens het spel consequent in de toepassing

van de regels.

V o o r d a t  e r  g e s p o r t  g a a t  w o r d e n :

1.

2.

3.

4.

5.
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Communiceer duidelijk naar de deelnemers (en de oudersvan de deelnemers) dat het

meedoenaan de activiteit(en) op eigenrisico is. Dit dient vermeldte worden op alle

communicatiemiddelen (flyers, bordje langs het veld, e.a.)

Afspraken met de deelnemers maken, zoals:

Niet schoppen of slaan op het sportveld

Geen ruzie maken met elkaar, anders ga je weg

Als je uit jezelf weg gaat communiceer dat met iemand van het sportteam

Als je rommel op het sportveld ziet liggen gooi het dan weg

Als je iets verdachts op het sportveld ziet liggen,zeg het dan tegen iemand van het

sportteam

Gooi je spullen in de prullenbak

Draag zorgdat alle deelnemers de regels te horen en/ofte lezen krijgen

Bespreek de regels bijvoorkeur wanneer de groep rustigis en bij elkaar is.Indien de

groeperg groot is,dan kunnen de regels in groepjes (bijvoorbeeld per activiteit)

wordenuitgelegd

A f s p r a k e n  m e t  d e  d e e l n e m e r s :

1.

2.

Vertel dit aan de deelnemers. Tevens kun je een bordje plaatsen langs het veld waarop

staat: "meedoen is op eigen risico".

H o e  t e  c o m m u n i c e r e n :

1.

2.

door: Kristian Geerts. 2013. Communicatieplan - Afstudeerscriptie
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