Toelichting op agendapunt 4. Verklaring omtrent gedrag en instellen vertrouwenscommissie

Verklaring omtrent Gedrag
Kinderen (en ook ouderen) moeten op hun sportclub een omgeving vinden waarin zij veilig
kunnen sporten en verblijven. De laatste tijd is hier veel aandacht voor en heeft de overheid
ook beleid gemaakt om zo'n veilige omgeving te kunnen creëren.
Onderdeel hiervan is een Verklaring Omtrent Gedrag.
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar
oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het
werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat
ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.
Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op
(seksuele) intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het
verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de
kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging
kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in
zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking,
of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.
Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis.
Vertrouwenscommissie
svOuderkerk wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met
voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om
juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele
intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig
sportklimaat.
MAAR STEL NU DAT…
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en
gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen
svOuderkerk willen wij dit graag voor zijn.
Daarom stellen wij voor een vertrouwenscommissie in te stelen. Zij fungeren als een
centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club
met elkaar omgaan respectvol en veilig is.
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Bij de vertrouwenscommissie kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of
waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle
leden, vrijwilligers en ouders. Hiermee hopen we tijdig ongewenst gedrag te kunnen
voorkomen.

