
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvraag-beleid sv D.H.L.

Het bestuur van sv D.H.L. heeft in 2021 bepaald voor welke functies van vrijwilligers een
VOG aangevraagd moet worden in het kader van het veiligheidsbeleid. Hierbij moet gedacht
worden aan vrijwilligers die werken met minderjarigen, bestuursfunctie of financieel.

Bij de bestuursvergadering van 14 december 2021 is het besloten dat functies die voldoen
aan de volgende criteria een VOG moeten hebben:

● Aanvraag VOG voor vrijwilligers beginnend vanaf de leeftijd van 18 jaar en ouder;
● Aanvraag VOG voor vrijwilligers in algemene zin die structureel/regelmatig met

kinderen in aanraking kunnen komen in niet openbare ruimtes (zoals kleedkamers);
● Aanvraag VOG voor vrijwilligers die een vertrouwensfunctie hebben;
● Aanvraag VOG voor vrijwilligers die een bestuursfunctie hebben;

Dit resulteert in dat er voor de volgende functies binnen sv D.H.L. een VOG noodzakelijk is:

1. Jeugdtrainers en coaches
2. Velddienst Medewerkers
3. Vertrouwenscommissie Leden
4. Bestuursleden
5. Activiteitencommissie

Deze besluitvorming is leidend maar kan desgewenst aangepast worden als volgens het
bestuur bepaalde omstandigheden hierom vragen.

Een VOG heeft een looptijd van 3 jaar en zal na die tijd met een gelijke termijn verlengd
worden tenzij voor de bewuste persoon geldt dat deze niet meer tot een van de
bovengenoemde categorieën behoort.

De procedure voor het aanvragen van een VOG loopt als volgt:

1. Alle vrijwilligers worden door de vrijwilligerscommissie in samenwerking met de
ledenadministratie of wedstrijdsecretariaat geregistreerd in Sportlink. Indien
noodzakelijk wordt een vrijwilliger geregistreerd als bondslid, anders als
verenigingslid.

2. Per functie staat in Sportlink aangegeven of een VOG vereist is bij deze functie of
niet. Hier staat ook vastgelegd wanneer een functie vervuld is door een vrijwilliger of
er een VOG aanwezig is en wanneer deze verloopt (na 3 jaar)

3. Eens per kwartaal of wanneer een grote hoeveelheid nieuwe vrijwilligers starten
wordt er een overzicht vanuit Sportlink gemaakt van de vrijwilligers en hun
(geldigheid) VOG.

4. De vrijwilligers die nieuw zijn of waarbij hun VOG is verlopen krijgen een mail vanuit
de Veiligheidscommissie (VC@svDHL.nl) waarin aangegeven wordt dat we de
procedure gaan opstarten en wat er van de vrijwilliger verwacht wordt.



5. Ongeveer twee weken na de informatie mail zal de vertegenwoordiger vanuit de
veiligheidscommissie de VOG-aanvragen doen bij Justis middels de daarvoor
geldende procedure op basis van de gegevens (naam, adres, woonplaats,
e-mailadres en telefoonnummer) welke in sportlink geregistreerd staan.

6. Vanuit Justis wordt een mail gestuurd naar het geregistreerde mailadres van de
vrijwilliger om goedkeuring te vragen voor deze VOG-aanvraag. Na akkoord door de
vrijwilliger zal de aanvraag bij de gemeente gestart worden.

7. Binnen enkele dagen, indien akkoord, zal er vanuit de gemeente middels de post de
VOG-verklaring naar het huisadres van de vrijwilliger gestuurd worden.

8. De vrijwilliger moet een elektronische kopie (inscannen of fotograferen) van de VOG
maken en mailen naar de veiligheidscommissie (VC@svDHL.nl).

9. De veiligheidscommissie zal de kopie veilig bewaren en in Sportlink laten vastleggen
dat de vrijwilliger een VOG met de geldigheidsdatum.

10. Indien er binnen 4 weken na aanvraag van de VOG nog geen kopie ontvangen is
door de veiligheidscommissie zal er een rappel volgen. Wanneer hier ook niet aan
voldaan wordt of gereageerd wordt zal er persoonlijk contact opgenomen worden.

Indien er problemen zijn met de procedure of de wijze van aanvragen zal er met de
veiligheidscommissie contact opgenomen moeten worden.

Het niet hebben van een geldige VOG verklaring zal leiden tot het niet uit kunnen voeren
van de desbetreffende functie.

Veiligheidscommissie sv D.H.L.

vc@svdhl.nl
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