VERTROUWENSCOMMISSIE

Naar aanleiding van het invoeren van de Verklaring Omtrent Gedrag voor onze leden en
vrijwilligers die in aanraking komen met onze jeugd heeft het bestuur gemeend ook een
Vertrouwenscommissie te moeten inrichten.
Het bestuur heeft de volgende personen als vertrouwenscontactpersoon bereid gevonden
om zitting te nemen in deze Vertrouwenscommissie:
Anita Elst, Claudia Buermans en Jacqueline Elst.
WAT IS EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)?
Een vertrouwenscontactpersoon is nauw betrokken bij onze vereniging en is een eerste
aanspreekpunt voor alle personen die met de vereniging te maken hebben ten aanzien van
de sociale veiligheid. Wij hebben voor onze commissie drie mensen bereid gevonden om als
VCP te worden aangesteld. Zij zijn beschikbaar om u een luisterend oor te bieden.
WAT KAN MEN VAN EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON VERWACHTEN ?
Zij zullen een eerste opvang doen bij twijfels en vragen rondom sociale veiligheid. De
gesprekken zijn vertrouwelijk. De grens wordt besproken met de betrokkene.
Zij kunnen een luisterend oor zijn. Het is belangrijk om emoties een plek te geven. Zij kunnen
informatie geven over de mogelijkheden en procedures en meedenken met de te nemen
vervolgstappen. Zij kunnen helpen bij de verwijzing naar een vervolgtraject van hulp en
ondersteuning.
WAT BETEKENT SOCIALE VEILIGHEID ?
Wij vinden het belangrijk dat in principe elke sporter in een veilige omgeving kan sporten.
Het gevoel van sociale veiligheid ligt voor elke persoon anders. Het gaat over
grensoverschrijdend gedrag. Als iemand zich niet prettig voelt en deze persoon heeft de
grens aangegeven aan zijn omgeving en deze mensen handelen er niet naar, is dat een

signaal van onveiligheid. Dit kan gevolgen hebben voor deze persoon. Er bestaat een
mogelijkheid om daar met de vertrouwenscontactpersoon een gesprek over aan te gaan om
in ieder geval je verhaal te kunnen doen en samen te bekijken hoe hier goed mee om te
gaan. Ook de eventuele gevolgen in een stappenplan af te werken, zodat het veilige gevoel
weer terugkeert. Je staat er NIET alleen voor.
Voorbeelden zijn pestgedrag, omgaan met schuine moppen, opmerkingen over het uiterlijk.
Maar ook opmerkingen die discriminerend over komen.
Het is belangrijk om over seksuele intimidatie te praten. Dit is elke vorm van seksueel gedrag
of seksuele benadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die
door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Het kan voorkomen dat een bepaald persoon het niet als zodanig bedoelt, maar dat de
ander kan het wel zo beleeft. Het is belangrijk dat er ruimte komt om het te zeggen en het
serieus wordt genomen. Het gevoel dat je er niet alleen mee zit, kan misschien al een
positieve draai geven.

WELKE MENSEN BINNEN DE VERENIGING BETREFT HET ?
Iedereen die met de vereniging te maken heeft, te weten sporters, ouders van sporters,
toeschouwers, vrijwilligers, trainers en bestuur.
Heb je vragen hierover of wil je iets melden dan kan dat door een mail te sturen naar
vertrouwenscommissie.nsv@gmail.com Dit emailadres is gekoppeld aan een van de
vertrouwenspersonen.
Als u een voorkeur heeft voor een van de vertrouwenspersonen kunt u dit in de mail
aangeven.
Bij spoed kunt u ook rechtsreeks bellen met
Anita Elst
06-5249 3975
Claudia Buermans
06-3072 5704
Jacqueline Elst
06-1480 1463

