
Grensoverschrijdend gedrag  
 

Bij Golf & Country Club Lauswolt willen wij dat iedereen zich welkom voelt en in 

een veilige en prettige manier de golfsport kan bedrijven.  

 

Mocht je – als lid/werknemer/gast - geconfronteerd worden met een van de vele vormen 

van grensoverschrijdend gedrag zoals onheuse bejegening, pesten, agressie, bedreiging 

discriminatie, geweldpleging, of seksuele intimidatie weet dan dat dat bij de club niet 

geaccepteerd wordt. We zijn samen verantwoordelijk voor een klimaat waarbij wij 

respectvol met elkaar omgaan. In dat klimaat is geen plaats voor ongewenst gedrag. Als je 

daar toch mee te maken krijgt, dan bieden we je ondersteuning.  

 

Gedrag dat jij niet wenst 

Hoe je het gedrag van een ander ervaart, hangt mede af van wie het zegt of doet, op welk 

moment en met welke (onder)toon. Of het grensoverschrijdend is, ervaar je zelf en is voor 

iedereen anders. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn opmerkingen over 

afkomst, uiterlijk of seksuele geaardheid. Ook seksueel getinte grapjes, dubbelzinnige 

opmerkingen of aanrakingen en agressief gedrag kun je als hinderlijk, vernederend of zelfs 

bedreigend ervaren. Dat geldt ook voor situatie waarbij je buitengesloten wordt. Dit 

ongewenste gedrag kan bij direct contact voorkomen, maar ook via sociale media, mail of 

achter je rug om. 

 

Wat kun je doen? 

Word je geconfronteerd met ongewenst gedrag op de golfclub (of gerelateerd daar aan), 

probeer daar dan iets van te zeggen. Geef aan dat je niet gediend bent van het voor jou 

ongewenste gedrag en dat je wilt dat het stopt.  

Durf je of wil je dit gesprek niet in je eentje aangaan of werkt jouw duidelijk afwijzende 

reactie onvoldoende, dan kun je contact opnemen met de een van onze 

vertrouwenspersonen. Het is vervolgens aan jou of je verdere stappen wilt nemen: 

bijvoorbeeld om een gesprek met aan te gaan met de dader, om een klacht in te dienen of 

om het bestuur in te lichten. Het bestuur kan maatregelen nemen zoals waarschuwen, 

tijdelijk schorsen of royeren als lid van de dader.  

 

Vertrouwenspersonen 

Het bestuur van Golfclub Lauswolt heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, beiden 

leden van onze golfclub. Zij kunnen informatie, hulp en advies geven. Ook kunnen zijn 

bemiddelen en ondersteunen bij het nemen van maatregelen. Alle leden, gasten en 

personeelsleden van Golfclub Lauswolt kunnen bij hen terecht. Je kunt de vertrouwens-

persoon als klankbord gebruiken, maar ook met steun van hen een gesprek aangaan.  

De vertrouwenspersonen ondernemen geen actie op eigen initiatief; er is altijd eerst overleg 

met jou. Je kunt er op vertrouwen dat alles wat je met hen bespreekt volledig vertrouwelijk 

wordt behandeld. Het bestuur wordt alleen op de hoogte gebracht als jij dat wilt.  

 

Dit zijn onze vertrouwenspersonen: 

Frits Kaufmann, gepensioneerde huisarts, 06-514 75 997, f.kaufmann@chello.nl  

Femke van Overbeek, arts, 06-15 15 1969, femke.vanoverbeek@gmail.com  

 

Bij andersoortige klachten dan hierboven vermeld, is de secretaris van het bestuur het 

aanspreekpunt. Mail het bestuur via algemeen@golfclublauswolt.nl   

 

Op de website van de NGF kunt u meer lezen over een veilig sportklimaat. 
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