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Gedragsregels voor vrijwilligers van VPG De Samenhang 
 

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de ruiter 

zich veilig en gerespecteerd voelt. 

• De begeleider onthoudt zich ervan de ruiter te bejegenen op een wijze die de ruiter 

in zijn waardigheid aantast. 

• De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de ruiter dan functioneel 

noodzakelijk is. 

• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele 

intimidatie tegenover de ruiter. 

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en minderjarige 

ruiters zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel 

misbruik. 

• De begeleider mag de ruiter niet op een zodanige wijze aanraken dat de ruiter en/of 

de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van 

aard zal ervaren. 

• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 

• De begeleider zal tijdens wedstrijden, ruiterkamp, uitjes en dergelijke gereserveerd 

en met respect omgaan met de ruiter en met de ruimte waarin de ruiter zich bevindt 

zoals de stal of sanitaire ruimtes. 

• De begeleider heeft de plicht de ruiter naar vermogen te beschermen tegen vormen 

van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er 

actief op toezien dat de gedragsregels door iedereen die bij de ruiter is betrokken 

worden nageleefd. 

• Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

regels zal hij hiervan melding maken bij het bestuur. 

• De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in rede zijn. 

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, of bij twijfel over de 

toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid 

van de begeleider in de geest van de gedragsregels te handelen. 

 

 
  


