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Waar zijn de vertrouwenspersonen NIET voor? 
Voor incidenten en vragen die niet met Altior zelf te maken hebben maar zich bijvoorbeeld thuis of op school afspelen. Maar 
ook hiervoor geldt dat als je twijfelt je altijd kunt informeren of jouw vraag bij de vertrouwenspersoon van Altior op de juiste 
plaats is. 

Veilig Sportklimaat! Altior werkt voortdurend aan een Veilig Sportklimaat, een veilige omgeving 
waarin iedereen zich thuis voelt en met plezier de voetbalsport kan beleven. Dat betekent dat we 
met elkaar er alles aan moeten doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en te 
bespreken.  

De vertrouwenspersoon; een centraal aanspreekpunt binnen Altior 
Het bestuur en de jeugdcoördinator kunnen het eerste aanspreekpunt zijn. Maar je kunt je ook 
wenden tot de vertrouwenspersonen binnen Altior.  

Binnen Altior zijn Diane van der Vlugt en Arjen van der Weijden door het bestuur gevraagd op te 
treden als de vertrouwenspersonen tot wie de leden, medewerkers, vrijwilligers en andere direct of 
indirect betrokkenen die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag zich kunnen richten voor 
advies en ondersteuning. 

  

 

Rol van de vertrouwenspersoon 
Als gedupeerde heb je ondersteuning, advies of gewoon een luisterend oor nodig. In een dergelijk geval kunnen de 
vertrouwenspersonen ook een helpende hand bieden t.a.v. te nemen stappen. De vertrouwenspersonen zullen alles wat 
verteld wordt vertrouwelijk behandelen.  

 

Diane van der Vlugt 
- woonachtig in Langeraar en moeder van twee voetballende kinderen bij Altior 
- contactgegevens: 06 - 51 55 2995 / dianevandervlugt@hotmail.com 

Waarvoor kun je onder andere terecht bij de vertrouwenspersonen? 
• of jouw vraag bij de vertrouwenspersoon van Altior op de juiste plaats is; 
• als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team of op het Altior sportcomplex; 
• als het gaat om vragen over pesten of gepest worden of verbaal danwel lichamelijk geweld; 
• het gevoel hebben dat je door jouw uiterlijk, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort; 
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je wordt benaderd en/of aangeraakt door een medespeler, leider, 

trainer of iemand anders bij Altior en je dit gedrag als onprettig ervaart;  
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag; je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier bij Altior mee 

te maken heeft; 
• als het gaat om situaties van schending van integriteit, (seksuele) intimidatie en (machts)misbruik, matchfixing, 

drugsgebruik, discriminatie alsmede agressie of geweld; 
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met jouw kind wordt omgegaan bij Altior / het team; 
• je vraagt je af of jouw gedrag, bijvoorbeeld als vrijwilliger, leider of trainer verstandig is; 
• indien iemand je direct of indirect (heeft) beticht van ontoelaatbaar gedrag; en 
• als je signalen binnen Altior hebt opgevangen waardoor mogelijk het welzijn of de veiligheid van een persoon in 

het geding is. 
Bij twijfel, neem ook dan vooral contact op met de vertrouwenspersonen van Altior!  

 

Naast dit informatieblad is er informatie te verkrijgen op de website van www.nocnsf.nl en op de KNVB site 

Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF 
Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en specifiek in geval van seksuele intimidatie en misbruik, dan zal het 
Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF een aanspreekpunt kunnen zijn om jouw verhaal (eventueel anoniem) te vertellen. 
Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar op nummer 0900-2025590. Een andere mogelijkheid is om te mailen: 
centrumveiligesport@nocnsf.nl. 

 

Arjen van der Weijden 
- sinds 2021 woonachtig in Langeraar, vader van één dochter en twee zonen die allen voetballen bij Altior 
- contactgegevens: 06 – 53 62 3536 /  a.vanderweijden@drecht-staete.nl 

 


