
 

1 

 

VERTROUWENSCONTACTPERSOON VAN 
SPORTCLUB VARSSEVELD 

Inleiding. 

Sportclub Varsseveld wil een voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en met 
plezier bezig is met het voetballen en de activiteiten daaromheen. Samen zullen we ons 
daarom inspannen om grensoverschrijdend gedrag zoals, pesten, conflicten en ruzie, 
discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze sportclub te voorkomen om zo te zorgen 
voor een prettig en veilig sportklimaat. 

Desondanks kan het zijn dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend 
gedrag niet voorkomen kon worden. Dat willen wij proberen te vermijden en daarom stelt het 
bestuur van Sportclub Varsseveld een of meerdere vertrouwenscontactpersonen aan, die 
fungeren als aanspreekpunt om er  voor te zorgen dat we respectvol en veilig met elkaar 
omgaan. 

Bij de vertrouwenscontacpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of 
waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd wordt. En dat geldt voor alle leden, 
ouders en kaderleden. 

Daarbij geldt: snel melden, er over praten en zorgen dat er vroegtijdig een einde wordt 
gemaakt aan een ongewenste situatie en maakt dat deze niet erger wordt en om herhaling te 
voorkomen. 

 



 

2 

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon? 

Als je vragen hebt over of te maken hebt met: 

- Pesten en gepest worden 

- Machtsmisbruik en verbale agressie 

- Het gevoel hebben dat je er niet bij hoort door je huidskleur, geloof of seksuele 
voorkeur 

- Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste 
intimiteiten) de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, 
leider, trainer of coach of gedrag van anderen dat je als onprettig ervaart 

- Als je denkt dat iemand in jouw omgeving te maken heeft met ongewenst gedrag 

- De manier waarop er met je kind wordt omgegaan binnen het team/de vereniging 

- Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer, coach of  leider verstandig is. Denk hier 
bijvoorbeeld aan het wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche 
staat 

- Iemand die jij zelf direct beschuldigt van ontoelaatbaar gedrag 

- Zelf beschuldigd worden van ontoelaatbaar gedrag 

 



 

3 

 

Taken van de vertrouwenscontactpersoon 

- Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag 

- Aanspreekpunt voor (bestuurs) leden, donateurs, ouders en kaderleden voor problemen 
die te maken hebben met ongewenst gedrag 

- Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag gedurende  het proces 

- De melder informatie geven  over de verdere afhandeling en dat de klacht (anoniem) 
wordt gemeld aan het bestuur 

- Aangeven dat zowel de melder als het slachtoffer ondersteuning kan aanvragen bij het 
NOC/NSF 

- Bemiddeling naar aanleiding van  de melding 

- Beantwoorden van vragen  en eventueel verwijzing naar hulpinstanties, zoals 
bijvoorbeeld: Algemeen meldpunt Kindermishandeling, GGD,  huisarts, stichting 
correlatie, stichting slachtofferhulp, politie 

- Anonieme registratie van meldingen en jaarlijkse rapportage een het bestuur 

- Gevraagd en ongevraagd geven van advies en aanbevelingen aan het bestuur van de 
sportclub ter voorkoming van ongewenst gedrag 

- Advies vragen aan externe instanties die kunnen bijdragen aan een oplossing van de 
klacht, zoals bijvoorbeeld: Algemeen meldpunt Kindermishandeling, GGD, huisarts, 
stichting correlatie, stichting slachtofferhulp, politie 

- Registratie van de aard en de omvang van de klachten 

- Eventueel kan de persoon ondersteuning vragen bij het NOC/NSF 

- Beheert het archief 

In gevallen waarin dit takenpakket niet voorziet handelt de vertrouwenscontactpersoon  naar 
eigen inzicht 
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Ongewenst gedrag 

Onder ongewenst gedrag verstaan we in ieder geval: 

- Seksuele intimidatie 

- Agressie en geweld 

- Pesten 

- Discriminatie 

- (interne) criminaliteit 

Vertrouwelijkheid 

De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden 
vertrouwelijk behandeld. Dat houdt in dat hier alleen met derden over gesproken mag worden 
na uitdrukkelijke toestemming van de melder. 

Wanneer er sprake is van (vermoeden) van misdrijven zal de vertrouwenscontactpersoon ook 
zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen 
zonder daarbij de naam van de melder bekend te maken. 

Profiel van de vertrouwenscontactpersoon 

De vertrouwenscontactpersoon 

- Is geen lid van het bestuur 

- Beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en 
is mondeling en schriftelijk communicatief vaardig 

- Heeft een onafhankelijke en kritische opstelling 

- Heeft een  zelfreflecterend vermogen 

- Gaat vertrouwelijk om met informatie 

- Beschikt over aantoonbare geschiktheid 

- Heeft kennis van en begrip voor met mensen met een eigen sociale  en culturele 
achtergrond 

- Heeft enige kennis van juridische aspecten rond ongewenst gedrag 

- Heeft enige kennis van hulpverlenings- en adviesinstanties 

- Heeft een HBO denk- en werkniveau 
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Tot slot 

De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk binnen de sportclub, maar rapporteert wel aan 
het bestuur v.w.b. het aantal en de aard van de diverse meldingen. 

De  vertrouwenscontactpersoon moet zodanig bereikbaar zijn dat slachtoffers zich kunnen 
melden zonder dat anderen direct weten waarom dit contact wordt gezocht. Dat betekent dat 
hij/zij via een eigen onafhankelijk e-mailadres en liefst via een eigen niet doorgeschakelde 
telefoonnummer bereikbaar moet zijn. 

Gesprekken moeten in een afgescheiden, niet opvallende ruimte plaats vinden. 

Het verdient de voorkeur om naast een mannelijke ook een vrouwelijke 
vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Want het is denkbaar dat vooral bij meldingen van 
seksuele aard liever bij een vrouw melding wordt gemaakt. 

☺ hk 12062016 


