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Verklaring
Sportvereniging

t

"Geliike behandeling in de Sport"

¿

AL\te

\^e

verklaart dat zij, in de geest van acceptatie en 'fair play', zich in zal zetten, dan wel stimuleren dat zij

r'

alle personen respectvol en gelijkwaardig
behandelt en discriminatie op welke grond dan
ook verwerpt;

/

diversiteit, waaronder seksuele diversiteit,
bespreekbaar maakt binnen de vereniging;

r'

over ontwikkelingen, advies en training op het
gebied van acceptatie van diversiteit, contact
onderhoudt met de gemeente, SportSupport, de
eigen sportbond en Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland;

r'

regelmatig aandacht besteedt aan acceptatie
van diversiteit in het clubblad, op de website,
via sociale media en de stand van zaken jaarlijks
bespreekt in de algemene ledenvergadering;

r'

slachtoffers van discriminatie steunt, eventueel
met bijstand van deskundige instellingen;

r'

iemand aanwijst bijwie men terecht kan
in de vereniging in geval van discriminatie
(vertrouwenspersoon);

t/

een expliciet verbod op elke vorm van
discriminerende houding of uiting of symbolen
opneemt in de statuten of het huishoudelijk
reglement van de vereniging;

S- a\L^I. - ?.or?C
Vereniging:
Vertegenwoordiger: tr.¿tr -1 . L^ \t**.

ff
Flaarlem

leden / trainers / supporters / scheidsrechters /
tegenstanders / bestuursleden of medewerkers
die discriminerend gedrag vertonen, hierop
aanspreekt en zo nodig sancties toepast;

r'

leden / trainers / supporters / scheidsrechters /
tegenstanders / bestuursleden of medewerkers
die worden gepest en/of gediscrimineerd,
beschermt en op adequate wijze opvangt.

Optioneel:

t/

een ledenonderzoek houdt met betrekking
tot een veilig sportklimaat, waarbij in de
vraagstelling ook LHBT (/esblsche vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuelen,
transge nders) -acceptatie is opgenomen ;

t/

jaarlijks op of rond 11 oktober (naiionale coming
out dag) en/of op of rond 17 mei (internationale
dag tegen homofobie)indien mogelijk een
regenboogvlag hijst en leden en bezoekers
informeert over de reden daarvan,

De vereniging verbindt zich tot zichtbare en leesbare
plaatsing van deze verklaring.

Tak van sport:

Haarlem,
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Handtekening:
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