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VERTROUWENSCONTACTPERSOON – ONGEWENST GEDRAG – VC ’T AOGJE 

In de maatschappij in het algemeen en in de sportwereld in het bijzonder wordt veel gesproken over 

ongewenst gedrag , zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie cq ongewenste intimiteiten.        

VC ’t Aogje hecht aan goede omgangsvormen en een veilig sportklimaat. Daarom hebben we met 

elkaar een aantal gedragsregels opgesteld, niet alleen voor spelers en trainers, maar ook voor 

supporters en ouders. We nemen incidenten die gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld, 

pestgedrag of seksuele intimidatie uiterst serieus.  

VC ’t Aogje wil  van harte de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen die hoort bij het 

bestaansrecht van een vereniging. Daarom heeft het bestuur besloten voor alle vrijwilligers een VOG 

( verklaring omtrent gedrag ) aan te vragen en een VCP’er ( Vertrouwenscontactpersoon ) aan te 

stellen. 

 

De VCP’er van VC ’t Aogje is te bereiken via vcp.taogje@gmail.com of 0630060694 

 

Een VCP’er is een neutrale partij waarmee je in gesprek kunt gaan over ongewenst gedrag.  

De taken zijn: 

1. Het verzorgen van de eerste opvang van de leden die zijn lastig gevallen 

2. Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is 

3. Eventueel verwijzen naar hulpverlenende instanties of andere oplossingsmogelijkheden 

4. Adviseren , ondersteunen en begeleiden tijdens het proces 

5. Een VCP’er gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is geheimhoudingsplicht. 

NOOT: Het incident kan de vertrouwelijkheid overtreffen en moet de VCP een melding 

maken bij een instantie waar dat thuishoort. 

Verantwoordelijkheid: 

1. De VCP’er is niet verantwoordelijk voor het oplossen van de spelende problemen. Hiervoor 

zullen externe instanties opgeroepen worden. 

2. De VCP’er is niet verantwoordelijk voor de keuzes die zijn gemaakt door de betrokkene naar 

aanleiding van een gesprek 

Vereisten VCP’er: 

1. VCP’er is geen bestuurslid 

2. DE VCP’er is niet inhoudelijk betrokken bij procedures binnen het bestuur 

3. DE VCP’er kan vertrouwelijke gesprekken voeren 

4. De VCP’er kan omgaan met de vertrouwelijkheid en de weerstanden, met de emoties van 

alle partijen. 

 

 

 

mailto:vcp.taogje@gmail.com
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Contact met het bestuur: 

1. De VCP neemt contact op met het verantwoordelijke bestuurslid bij een melding. In alle 

gevallen gebeurt dit anoniem. In het begin zal er regelmatig contact zijn tussen het bestuur 

en de vertrouwenscontactpersonen om te bekijken of alles goed verloopt.  

2. De VCP geeft – eventueel aan de hand van ervaringen – (on)gevraagd advies en informatie 

aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenst gedrag. 

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag:  

1. Agressie en geweld 

2. Seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten 

3. Pesten 

4. Discriminatie 

5. Machtsmisbruik  

 

Het bestuur van VC ’t Aogje wil zeker ook pro-actief handelen. Daarom zijn preventieactiviteiten van 

belang. 

➢ De VCP profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de 

organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP. 

➢ De VCP houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie 

en sanctionering van ongewenst gedrag binnen de sport. Deze informatie wordt o.a. voorzien 

door het bestuur van de vereniging.  

➢ De VCP draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke 

ontwikkelingen in het beleid ongewenst gedrag en sociaal veilige sportomgeving. 

➢ Het initiatief van deze preventieactiviteiten ligt bij het bestuur van de vereniging.  

 

Vrijwilligers: 

• De vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging VC ’t Aogje hebben allemaal een VOG 

overlegd aan het bestuur. 

• De vrijwilligers hebben de gedragsregels ondertekend. Zij zijn dus op de hoogte van de 

grenzen tussen begeleiders en sporters. 

 

Wat zijn de gedragsregels van de vrijwilligers/begeleiders: 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 

veilig kan voelen.  

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in 

zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan 

nodig is in het kader van de sportbeoefening.   

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie 

tegenover de sporter.  

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 

achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.  

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 

begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 
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ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 

geslachtsdelen, billen en borsten.  

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 

communicatiemiddel dan ook.  

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 

respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 

kleedkamer of de hotelkamer.  

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen 

tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of 

geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht 

met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen 

uitoefenen.  

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 

bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning 

of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel 

afgesproken honorering staan.  

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen 

die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in 

overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) 

ondernemen.  

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 

Ook de leden ( en bezoekers ) hebben een verantwoordelijkheid, daar zijn ook gedragsregels voor 

opgesteld. 

Gedragsregels leden en bezoekers: 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee 

binnen de sportvereniging.  

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.  

3. Ik val de ander niet lastig.  

4. Ik berokken de ander geen schade.  

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.  

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.  

7. Ik negeer de ander niet.  

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.  

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.  

10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.  

11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.  

12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 

persoonlijk leven of uiterlijk.  

13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat 

niet helpt, vraag ik een ander om hulp.  

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich 

daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur. 
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Consequenties: 

De consequenties als iemand zich niet houdt aan de norm die in dit protocol is neergelegd. 

* een gesprek met het bestuur 

* een schorsing om deel te nemen aan of aanwezig te zijn bij activiteiten 

* ontzegging toegang tot de zaal 

* royement 

Het voorval wordt gewogen obv hoor en wederhoor, eventueel wordt een neutrale, externe partij 

ingeschakeld om de consequenties proportioneel en objectief te laten zijn.  

 

Over de rol van de VCP kun je bijvoorbeeld lezen : 

   https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/cursus-vertrouwencontact-personen#2  

  

https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/cursus-vertrouwencontact-personen#2
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ALGEMENE OMGANGSREGELS - VC ’T AOGJE 

 

Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Helaas zien we ook negatieve verschijnselen 

zoals scheldpartijen, negatief gedrag en schreeuwende spelers, supporters en ouders. Onze 

vereniging staat voor sportiviteit en respect. 

Wat verwachten wij van: 

-sporters 

-ouders en verzorgers 

-trainers en coaches/begeleiders 

-scheidsrechters 

- Sporters 

-Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders 

-Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter op een sportieve manier 

-Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag 

-Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent 

-Respecteer het werk van al die mensen die er voor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden 

spelen 

 

- Ouders en verzorgers 

-Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 

-Moedig uw kind aan om volgens regels en afspraken te spelen 

-Maak uw kind (of andere kinderen) nooit belachelijk , geef het geen uitbrander als het een 

fout heeft gemaakt of een wedstrijd verloren 

-Applaudisseer voor goed spel van beide teams 

- Respecteer het werk van al die mensen die er voor zorgen dat de kinderen kunnen trainen 

en wedstrijden spelen 

 

- Trainers , coaches/begeleiders 

-Wees redelijk in de eisen t.a.v. tijd, energie en enthousiasme van jeugdige spelers. Ze 

hebben ook nog andere interesses. 

-Leer je spelers dat spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag onttrekken 

-Kinderen sporten voor hun plezier. Winnen is slechts een onderdeel van het spel, net als 

verliezen. 

-Schreeuw niet, maak kinderen nooit belachelijk. 

-Aanvaard beslissingen van de scheidsrechter 

-Kinderen hebben een trainer / coach nodig die zij respecteren 

-Wees gul met lof wanneer het verdiend is. 

-Zorg dat uw eigen gedrag sportief is, vooraf, tijdens en na de wedstrijd 

 

- Scheidsrechters 

-Zorg dat u goed op de hoogte bent van de spelregels 

-Fluit vol overtuiging , objectief en beleefd 
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-Zorg dat uw gedrag sportief is, vooraf, tijdens en na de wedstrijd 

 

Tot slot 1: 

Het bestuur gaat met elke ( nieuwe ) vrijwilliger in gesprek over de invulling van zijn of haar taak. Van 

de vrijwilliger wordt een VOG  gevraagd en hij of zij moet de gedragsregels ondertekenen. We willen 

daar zeer zorgvuldig in zijn. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van ongewenst gedrag , schroom 

niet en neem contact op met onze VCP’er. Alle medewerking zeggen wij toe, omdat VC ’t Aogje een 

veilige omgeving hoog in het vaandel heeft staan. 

Wij zullen dit protocol kenbaar maken via: 

- De nieuwsbrief 

- De website 

- De algemene ledenvergadering 

- Informatieavonden 

 

Tot slot 2: 

Overdenking: 

Wat jij leuk, grappig of onschuldig vindt, kan door een ander /anderen als 

storend, beledigend of bedreigend worden ervaren. STOP als iemand je dat 

vraagt, zonder commentaar te geven. 

 

Tijdens de schriftelijke ALV ( algemene ledenvergadering ) van 2022 is dit protocol gedeeld en met 

unanieme stemmen aangenomen. 

 

Breda, oktober 2022 

Brenda de Hamer ( VCP’er ) 

Yoka Nuijten ( voorzitter ) 
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BIJLAGE  1 

Rapportageformulier VCP  

Naam VCP:           

       

Datum:                òf 

  Vraag naar informatie  Ongewenste situatie: 

 Antwoord:  Verwijzing naar: 

 Afspraken:  Afspraken:  

Het Registratieformulier is voor de VCP 

Het bijbehorende Rapportageformulier is bedoeld voor (evt. anonieme) rapportage aan het bestuur/ Bon 
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