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Verklaring Omtrent Gedrag 

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)? 

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat 
het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met 
minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van 
goed gedrag.  Op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid tref je informa-
tie over de VOG aan, hier te vinden. 

Bij s.v. DWO zijn er veel vrijwilligers die betrokken zijn bij een jeugdteam. Het bestuur 
heeft besloten dat we in de vereniging slechts werken met personen die een VOG kun-
nen overleggen. (Bestuursbesluit d.d. 6 oktober 2016). 

 Door het bestuur van s.v. DWO is besloten dat alle vrijwilligers die direct of indirect 
in aanraking kunnen komen met kinderen, waaronder trainers en/of leiders, alleen 
hun vrijwilligerstaak kunnen uitvoeren na het overleggen van een VOG. 

 Iedere vrijwilliger, waaronder trainer en/of leider dient in Sportlink geregistreerd te 
staan, zodat het VOG in Sportlink bij deze persoon geregistreerd kan worden. 

 Ieder lid van een commissie dient een VOG te kunnen overleggen. 

 De geldigheid van een VOG voor bovenstaande vrijwilligerstaken wordt door het 
bestuur op twee jaar gesteld, vanaf datum afgifte. 

Hoe vraag je een VOG aan? 

Een VOG kan kosteloos worden aangevraagd via s.v. DWO.  

Stuur een mail aan Thirza de Bruijn / Elisabeth Blok via : secretaris@svdwo.nl met daarin 
je volledige naam en e-mailadres.  

Je ontvangt een e-mail van Justis (komt regelmatig aan in de Spambox). 

Na het inloggen met je DiGiD volg je de stappen en vraag je zo de VOG aan. Na ont-
vangst van de VOG op het huisadres ontvangen wij graag het origineel in het postbakje 
in de commissiekamer (locker ‘Secretaris’). Wij zijn verplicht het origineel te bewaren. 

Zonder VOG betekent: niet het veld op! 
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