
Bijlage 1. behorende  bij Gedragsregels van Amstelveense RC  
 
Definities van ongewenst gedrag: 
Seksuele Intimidatie: Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van 
ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat 
als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het 
bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
situatie wordt gecreëerd. 
 
Pesten: Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend 
karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal, 
digitaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan 
verdedigen tegen dit gedrag. 
 
Bedreigen: Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere 
persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In 
tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd 
stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan. 
 
Discriminatie: Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op 
basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van 
discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, 
geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, 
burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur. 
 
Mishandeling: Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van 
niet functioneel fysiek of psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan van, trappen van, 
het geven van een kniestoot, het toedienen van een kopstoot, het geven van een 
elleboogstoot, etc.) dan wel het zeer ernstig bedreigen met concreet fysiek en psychisch 
gewelddadig handelen. 
 
Belediging: Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden 
(bedoeld & onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk 
aanranden van iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de 
juistheid van de betichting. Belediging van een ambtenaar in functie is strafbaar en ook als 
het slachtoffer een klacht indient 
 
Alcohol en tabak: Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik 
ze met mate. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van 
jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen, vermijd dit dan ook. 
 
Drugs: Drugsgebruik beïnvloedt het bewustzijn van de mens en kan onze gezondheid 
schaden. 
Softdrugs (ook wel: lichte narcotica of lichte bedwelmingsmiddelen) zijn drugs waarvan 
de Nederlandse overheid vindt dat ze een toelaatbaar risico met zich meebrengen. De 
middelen staan genoemd op lijst II van de Nederlandse Opiumwet. Juridisch gezien is het 
bezit en vervaardigen van deze middelen strafbaar.  
Het gebruik van soft drugs (zoals marihuana, wiet, hasj en hallucinogene paddenstoelen 



[paddo's]) in het bijzijn van jeugd is een slecht voorbeeld is voor de kinderen, en is 
daarom niet toegestaan op het volledige terrein van ARC. Het gebruik van softdrugs op en 
rond de faciliteiten van ARC in zijn algemeenheid wordt ontmoedigd. 
 
Harddrugs: Harddrugs (ook wel: zware narcotica of zware bedwelmingsmiddelen) zijn 
drugs waarvan de Nederlandse overheid vindt dat ze een onaanvaardbaar risico met zich 
meebrengen. Dit risico ligt met name op het gebied van de gezondheid en het verslavend 
effect. De verboden middelen staan genoemd op Lijst I van de Opiumwet. Het 
vervaardigen en verhandelen van deze middelen is strafbaar. Harddrugsgebruik, -bezit en 
-handel in en rondom het sportcomplex is ten strengste verboden. 
 
Drugsgebruik, -bezit en -handel in en om het complex en/of tijdens wedstrijd, trainingen 
en evenementen zal leiden tot sancties. Personen die agressie of ander normafwijkend 
gedrag vertonen ten gevolge van drugsgebruik (inclusief alcohol) worden door het 
dienstdoende bestuurslid of beheerder van het terrein verwijderd.  
 
Film- video en privacy: Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen 
de eigen accommodatie mag foto- en filmmateriaal gemaakt worden door leden en/of 
verzorgers van leden of uitgenodigde pers. De maker van foto’s en/of films dient zich 
bewust te zijn van de gevolgen van het fotograferen/filmen van personen die niet netjes 
en/of gepast gekleed zijn en minderjarigen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de 
maker van deze beelden om deze beelden niet openbaar te maken. Desgewenst kan de 
maker contact opnemen met het bestuur en/of de personen op de beelden teneinde hier 
meer duidelijkheid over te krijgen. 


