Vertrouwenspersoon ALB
HHR van de ALB 2019:
De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden één vertrouwenspersoon. De
vertrouwenspersoon kan als eerste aanspreekpunt dienen bij (vermoeden van) ongewenst
gedrag. De vertrouwenspersoon kan de persoon ondersteunen in de eventuele
meldingsprocedure bij het bestuur en/of de Veiligheidscommissie NFN.
Veiligheidsprotocol NFN:
Protocol bij ongewenst gedrag binnen NFN: Wat doe je dan?
Het protocol bij ongewenst gedrag binnen de NFN, tracht de veiligheid zoveel mogelijk te
waarborgen. Het protocol bestaat uit drie delen en een bijlage.
-1- Gedragscode. Het doel van deze code is het stimuleren en waarborgen van gewenst
gedrag en het voorkomen van ongewenst gedrag.
-2- Meldingsprocedure. Het doel is te komen tot een uniforme werkwijze bij meldingen bij
(vermoeden van) ongewenst gedrag.
-3- Registratie. Om te voorkomen dat binnen het naturisme (herhaling van) ongewenst
gedrag plaatsvindt, kan registratie van persoonsgegevens plaatsvinden. Voor deze registratie
dienen zowel huidige leden als toekomstige leden toestemming te geven, dit conform
wettelijke richtlijnen.
De NFN heeft een Veiligheidscommissie, bestaande uit drie ter zake deskundige en gekwalificeerde personen.
Daarnaast stelt de NFN minstens één vertrouwenspersoon aan.
Binnen de afzonderlijke verenigingen kan er ook een vertrouwenspersoon aangesteld worden.

Gedragscode:
Deze code is het toetsingsmiddel voor de Veiligheidscommissie, die (een vermoeden van)
ongewenst gedrag beoordeelt. Deze gedragscode is zowel van toepassing op volwassenen
als minderjarigen.
Ongewenst gedrag: Is elke vorm van opzettelijk of onopzettelijk gedrag dat door persoon die
het ondergaat als ongepast, kwetsend of bedreigend wordt ervaren. Voorbeelden hiervan
zijn systematisch pesten, systematisch treiteren, systematisch roddelen, ( seksuele)
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Ongewenst gedrag kan zowel fysiek als
psychisch zijn. Drugs- en drankgebruik zijn ongewenst wanneer dit leidt tot ongewenst
gedrag. Andere vormen van gedrag kunnen ook als ongewenst worden ervaren en als
ongewenst gedrag worden vastgesteld.
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Er bestaat binnen de NFN een meldingsplicht voor signalen van ongewenst gedrag. De
melding vindt plaats ( al dan niet via de NFN vertrouwenspersoon en/of de
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Meldingsprocedure:

verenigingsvertrouwenspersoon) bij de Veiligheidscommissie van de NFN. De
Veiligheidscommissie onderzoekt de klacht en brengt een advies uit.
Wanneer een bestuur van een vereniging van mening is dat eerst binnen de eigen
organisatie en conform de eigen procedures/protocollen een melding van ongewenst gedrag
kan worden afgehandeld, informeert zij de Veiligheidscommissie hierover.
Iedereen die bij een melding is betrokken verplicht zich tot het gepast en op vertrouwelijke
wijze omgaan met de hem bekende informatie. Bij een melding wordt het principe van hooren wederhoor toegepast.
Zowel slachtoffer, dader als bestuur/rechtspersoon kunnen in beroep gaan als zij het oneens
zijn met de uitspraak van de Veiligheidscommissie.
Registratie:
Om te voorkomen dat personen, die zich schuldig hebben gemaakt aan vormen van
ongewenst gedrag, elders binnen het georganiseerd naturisme (weer) toegang krijgen en
daar mogelijk in herhaling kunnen vervallen, vindt centrale registratie plaats. Deze registratie
vindt plaats volgens de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Veiligheidsprotocol en de werkwijze binnen de ALB:
Binnen de ALB is één vertrouwenspersoon aangesteld. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt
binnen de vereniging bij (vermoeden van) ongewenst gedrag.
Werkzaamheden:
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Aanhoren van de klacht/melding
Ondersteunen in een eventuele meldingsprocedure
Ondersteuning bij een eventuele aangifte
Deelname bij door de NFN georganiseerde bijeenkomsten. Ervaringen uitwisselen en
deskundigheidsbevordering
Onderzoek van de melding.
Indien nodig het ongewenste gedrag melden bij de NFN Veiligheidscommissie
Het bestuur van de ALB adviseren m.b.t. eventuele sancties: waarschuwing,
ontzegging van toegang, beëindiging lidmaatschap.
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