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Beleid Vertrouwenspersoon SVF en Ongewenste omgangsvormen binnen de vereniging  
 

1. INLEIDING 

 
In dit beleid wordt beschreven welke functie en rol de vertrouwenspersoon heeft bij SVF. De 
ongewenste omgangsvormen zullen worden besproken o.a de definitie van deze begrippen. Het instellen 
van een VOG en hoe SVF hier mee om gaat.  
 
Het beleid wordt beschreven vanuit de visie en missie van SVF. Deze luidt;  

 

Missie 

Het voor eenieder, die zich conformeert aan de normen en waarden (gedragsregels) van SVF, mogelijk 
maken de voetbalsport op zowel recreatief als prestatief niveau te beoefenen. 
Naast het met plezier beoefenen van de voetbalsport vindt ook een actief verenigingsleven plaats. SVF 
heeft het maatschappelijk verantwoord verenigen hoog in het vaandel staan. Dit wordt onder meer 
vormgegeven door het mogelijk maken van activiteiten met een maatschappelijke functie. 

  

Visie 

SVF is een vereniging voor iedereen die op zijn of haar eigen niveau wil voetballen. Iedereen die zich 
conformeert aan de normen en waarden van SVF is welkom, ongeacht afkomst, geslacht, religieuze 
overtuiging en politieke voorkeur. De vereniging kent dan ook geen politieke kleur, religieuze overtuiging 
of andere eigenschappen die onze maatschappij kenmerken. Het plezier in de voetbalsport en de 
recreatieve activiteiten daaromheen staan voorop. Sportiviteit heeft de vereniging dan ook hoog in het 
vaandel staan. 
   

Naast plezier heeft SVF ook de verantwoordelijkheid  dat we leden een veilige omgeving bieden, op basis 
van vrijheid van meningsuiting met respect voor de ander.   
 
 
 
 
    Beleid vertrouwenspersoon SVF 
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2. VERTROUWENSPERSOON 

 
Binnen voetbalverenging SVF Cothen zijn er vertrouwenspersonen aangesteld. Bij deze personen kan je 
terecht met melding(en) of klacht(en) over onder andere agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, 
pesten en discriminatie. Je kan ook anoniem melding maken van ongewenste omgangsvormen.  
 

Vaak kan je het zelf oplossen door de ander aan te spreken. Soms kan het te moeilijk zijn om elkaar aan 
te spreken op ongewenst gedrag of heb je behoefte aan een gesprek met een buitenstaander over de 
situatie en de stappen die je kan zetten. In dat geval kan je je wenden tot de vertrouwenspersoon.  
 
2.1 Wat kan je van een vertrouwenspersoon verwachten? 
De vertrouwenspersoon heeft in eerste instantie een klankbordfunctie, een luisterend oor. De 
vertrouwenspersoon luistert, denkt met je mee, adviseert over mogelijke en zoekt naar oplossingen. Ook 
kan de vertrouwenspersoon begeleiding bieden bij een gesprek met het bestuur van SVF. 
Er kan geadviseerd worden in de richting van een mogelijke oplossing en er kan ondersteuning geboden 
worden bij het realiseren daarvan. Alles gaat in overleg. Het slachtoffer bepaalt het tempo en de 
werkwijze. Er wordt geen actie ondernomen zonder toestemming van het slachtoffer. 
 
Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon zonder toestemming 
van het slachtoffer/klager de politie of andere instanties inschakelen.  

 
2.2 Wat doet een vertrouwenspersoon niet? 
De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. Hij zal dus niet "de klacht" onderzoeken, maar 
het slachtoffer ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenspersoon zal 
"de klacht" serieus behandelen en geen oordeel geven. De vertrouwenspersoon neemt geen 
maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen zal via de voorzitter van de SVF gaan. 
 

3. ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN  
Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld/kleedkamers plaats die 
betiteld kunnen worden als intimidatie, pesten, agressie, geweld en/of discriminatie. De gevolgen van 
seksuele en andere vormen van intimidatie, pesten, agressie, geweld en/of discriminatie kunnen voor 
iedereen verschillend zijn.  

 

    Beleid vertrouwenspersoon SVF 
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Het bespreekbaar maken van een dergelijke beklemmende situatie is daarom belangrijk! 

 

SVF wil (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden en 
horen nergens thuis, dus ook niet op en rond het veld.  
 

Soms is dat moeilijk en dan is het verstandig om de hulp in te roepen van een medespeler of 
leider/trainer. Je kunt ook een beroep doen op de steun van de  vertrouwenspersoon van SVF om zo 
jouw klacht te melden. Je kan ook de vertrouwenspersoon benaderen om enkel te spreken over de 
omgangsvormen.  
 

3.1 Definitie ongewenste omgangsvormen 
Belangrijk is dat het voor alle ongewenste omgangsvormen geldt dat het altijd gaat om hoe het 
slachtoffer de gedragingen van de ander gevoelsmatig ervaart, niet om hoe de pleger het bedoeld heeft. 
Wat voor de een 'een leuke, informele manier van met elkaar omgaan' is, kan voor de ander veel te ver 
gaan.  
 

Intimidatie  

Onder (seksuele) intimidatie wordt enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (met een 
seksuele betekenis) verstaan dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt 
aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende situatie wordt gecreëerd. In bijlage 1 worden de 11 gedragsregels en het meldpunt bij 
seksuele intimidatie beschreven. 
 

Pesten  

Onder pesten wordt het volgende verstaan: 
Alle vormen van (structureel) intimiderend gedrag, van één of meerdere vrijwilliger(s)/speler(s) gericht 
tegen een vrijwilliger/speler of groep van vrijwilligers/spelers die zich niet kan of kunnen verdedigen 
tegen dit gedrag. 
Een belangrijk element aangaande pesten kan zijn de herhaling van die gedraging in de tijd. Het gaat bij 
pesten dus vaak niet om een eenmalige gedraging.  
Dit gedrag uit zich op verschillende manieren maar in het bijzonder door woorden, gebaren, handelingen 
of bedreigingen. Veelal is het doel van de dader om opzettelijk een andere persoon te kwetsen of te 
vernederen.  In bijlage 2 is het pestprotocol beschreven. 
 

    Beleid vertrouwenspersoon SVF 
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Agressie en geweld  

Voorvallen waarbij een speler/vrijwilliger psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of 
aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van activiteiten 
binnen SVF. Bij agressie en geweld gaat het om gedragingen van verbaal geweld (o.a. uitschelden, 
beledigen) en fysiek geweld (o.a. schoppen, slaan, met een wapen dreigen en/of overvallen worden). Het 
kan ook gaan om psychisch geweld (o.a. bedreigingen, intimideren, thuissituatie bedreigen en het 
beschadigen van eigendommen).  
 

Discriminatie  

Het in welke vorm dan ook doen van uitspraken over het verrichten van handelingen tegen personen of 
het nemen van beslissingen over personen welke beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, 
afkomst, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan wel het maken van 
onderscheid op basis van deze factoren. 
 

4. GEDRAGSREGELS 

Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met waarden en normen. Hoe gaan we met elkaar 
om, welke spelregels “hanteren” we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen SVF 
op te lossen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toch blijven waarden en normen voor velen een 
wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee. En nog belangrijker: hoe vertaal je dat 
naar de dagelijkse voetbalpraktijk. Want daar gaat het toch allemaal om.  
Deze Gedragscode  geven hier een antwoord op. Het is in feite een stukje "gereedschap".  

Ieder weekend wordt er gevoetbald op het terrein van SVF. Leden of geen leden, iedereen is welkom op 
het sportterrein. Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die 
vrijwilliger meehelpt in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit 
betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar 
ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. 
Deze afspraken zijn voor alle SVF leden en vrijwilligers vastgelegd in de hieronder genoemde 
‘’Gedragscode’’.   
 
Voor gedetailleerde regels en afspraken binnen SVF verwijs ik u naar het document: huisregels, 
kleedkamerreglement,  gedragsregels en sancties. 
 

    Beleid vertrouwenspersoon SVF 
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5. VOG VRIJWILLIGERS  

Inleiding 

SVF is verantwoordelijk voor het bieden en creëren van een veilige sportklimaat. Helaas komt 
ongewenste gedrag steeds vaker voor dan men denkt. Door het invoeren van preventief beleid voor 
vrijwilligers wil SVF de kans om (seksueel ) grensoverschrijdend gedrag  te voorkomen, op te sporen en 
aan te pakken.   
Een belangrijke maatregel, die geadviseerd wordt van de KNVB, daarvoor is het aanvragen van een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met 
een verstandelijke beperking.  
 

Het verplicht stellen van een VOG als een begeleider wordt aangesteld - en dit elke 3 tot 5 jaar herhalen - 
biedt een eenvoudige en gratis manier om te checken of de betreffende begeleider niet eerder voor een 
gewelds- of zedendelict veroordeeld is. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd 
door de overheid en is daarom gratis.  
 
5.1 Waarom VOG bij SVF?  
Uit onderzoek van het Verwey Jonker Instituut blijkt dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG voor 
vrijwilligers - liefst in combinatie met heldere gedragsregels en de mogelijkheid om 'foute vrijwilligers' te 
registreren - aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat op de sport -en hobbyclub.  
 
http://www.verwey-jonker.nl/over-
ons/pers/2013/gratis_vog_voor_vrijwilligers_die_met_kinderen_werken  
 

5.2 Wie kan een VOG aanvragen?  

In principe kan iedereen binnen de vereniging een VOG aan vragen. SVF wil met name een beroep doen 
op vrijwilligers die een vrijwilligersfunctie uitoefent met kwetsbare doelgroepen ( minderjarige, 
verstandelijke handicap ect. ). Om ongewenste gedrag zoveel mogelijk tegen te gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Beleid vertrouwenspersoon SVF 
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Wanneer aanvragen VOG 
• Vrijwilliger vervult een vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging/ sportbond waarbij de 

onkostenvergoeding van de vrijwilliger voor de betreffende vrijwilligersfunctie niet meer dan € 
1.500,- op jaarbasis bedraagt.  

• Vrijwilliger werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 18 jaar). 
Voor het werken met sporters met een verstandelijke handicap geldt geen leeftijdsgrens, hier is 
altijd een VOG voor aan te vragen. 

• Bij de organisatie, waar de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, wordt het werk voor 70% 
uitgevoerd door vrijwilligers. 

• De sportorganisatie waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een rechtspersoon, heeft 
een Kamer van Koophandel nummer en geen winstoogmerk.  

 

5.3 Doel van een VOG bij SVF 

SVF wil dat iedereen ongeacht afkomst, geslacht, religieuze overtuiging en politieke voorkeur met plezier 
en veilig kan sporten. Uit deze verklaring blijkt dat je justitiële verleden geen bezwaar oplevert voor je 
vrijwilligersfunctie. Met deze verklaring kan SVF haar integriteit tonen aan leden, overheden, partners en 
andere belanghebbende.  
Als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan, dan wordt de VOG afgegeven. 
Als je wel een strafblad hebt, dan beoordeelt het COVOG of je strafbare verleden relevant is ten opzichte 
van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Dronken rijden is bijvoorbeeld voor een trainer of leider 
niet zo relevant, maar voor een taxichauffeur wel. 
 

5.4 Hoe vraag je een VOG aan?  

Als SVF gebruik wil maken van de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden die 
het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt.  
 

Voorwaarde:  

• Uw organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
• Uw organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte 

vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende 
markt).  Onder meer uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn: welzijnsorganisaties, scholen, 
BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk.   

• De voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of 
regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen; 

• Vrijwilligers binnen uw organisaties werken met minderjarigen en/of mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Beleid vertrouwenspersoon SVF 
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• Uw organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag 

te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed 
aannamebeleid voor vrijwilligers. U moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op uw 
website óf een document uploaden óf uw beleid kunnen omschrijven. 

 

Voldoet SVF aan deze voorwaardes, dan kan SVF de volgende stappen ondernemen om de VOG binnen 
de organisatie te realiseren.  

1. Meld je vereniging aan op www.gratisvog.nl   
Voer de gegevens van je vereniging in. Om in aanmerking te komen voor de Gratis VOG regeling 
moet de vereniging preventief beleid hebben. Denk aan gedragsregels, een duidelijk 
aannamebeleid, en het hebben van een vertrouwenscontactpersoon. De aanvraag wordt 
beoordeeld door NOC*NSF. Zij geeft advies aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om een 
vereniging toe te laten tot de regeling, of te weigeren. Uiterlijk 8 weken na je aanvraag ontvang 
je hierover bericht.  

2. Vraag e-Herkenning aan 
Mag jouw vereniging gebruik maken van de regeling? Dan vraag je eHerkenning aan. Vergelijk 
het met DigiD, maar dan voor organisaties. Voor de VOG-aanvraag is betrouwbaarheidsniveau 
EH1 voldoende.  

3. VOG klaarzetten  
Via deze link zet je de aanvraag in gang. Je geeft aan waarop iemand gescreend moet worden: 
omgang met personen en minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke 
beperking (profiel 85) en vult de naam, het e-mailadres en de geboortedatum van de vrijwilliger 
in. Hij of zij krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, en akkoord te geven.  

4. De vrijwilliger vult het formulier in 
Degene die gescreend wordt logt in met DigiD, vult de gegevens in en geeft akkoord. De 
screening wordt uitgevoerd. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele 
dagen bij de vrijwilliger op de mat.  

5. Vrijwilliger levert VOG in bij de vereniging  
 

Wie is verantwoordelijk voor het gehele VOG beleid?  

Het bestuur van SVF is verantwoordelijk voor het VOG beleid. De VP rapporteert aan de VZ. Zij adviseert 
pro-actief, bijvoorbeeld ingeval van wijziging in wet en regelgeving. 
 

 

 

    Beleid vertrouwenspersoon SVF 
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BIJLAGE 1:  GEDRAGSREGELS EN MELDPUNT BIJ SEKSUELE INTIMIDATIE. 

 

BIJLAGE 2:  PESTPROTOCOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

 

Beleid vertrouwenspersoon SVF 


