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 Waarom heeft voetbalclub FC Dinxperlo een vertrouwenspersoon?  
 
Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest ? 
Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je niet zelf met hen durft te 
bespreken ? Zijn er andere problemen waardoor je je niet altijd goed kunt concentreren tijdens de 
training of een wedstrijd ? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of 
gespannen bent? Levert voetbal meer stress op dan plezier? 
 
Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kunt lopen en niet goed weet hoe je dit 
zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig 
gaan worden. 
 
FC Dinxperlo is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor jong en oud een omgeving te 
creëren  waarin iedereen zich veilig voelt. 
 Dat is dan ook één van de redenen waarom FC Dinxperlo  vertrouwenspersonen heeft aangesteld. 
Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen 
de club omgaan leuk en veilig blijft.  
In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier 
om heen, die tussen verenigingsleden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij er een 
relatie is tussen activiteiten binnen verenigingsverband en de betrokkene(n). 
De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de vereniging . 
 

Voorkomen is beter dan genezen.  
 
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een 
vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat 
er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en 
teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt 
wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo 
voorkomen worden.  
 
Een belangrijke preventieve maatregel om (seksueel) overschrijdend gedrag binnen de vereniging te 
voorkomen is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle begeleiders die 
werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking. Het aanvragen van 
deze VOG heeft daarom structureel een plek binnen de vereniging. 
 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van FC Dinxperlo  
 
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of als dit binnen jouw 
team niet klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.  
De vragen die je hebt kunnen gaan over:  
 
pesten en gepest worden;  

het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;  

‘grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een                   
teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;  
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een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving                          
hier mee te maken heeft;  

je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de 
vereniging/het team;  

je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;  

iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag; 

het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van FC Dinxperlo op de juiste plaats is.  
 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?  
 
Het is belangrijk om te weten dan de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft en dat 
daarom van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden niemand op de 
hoogte wordt gesteld, zonder dat jij daar:  

a. toestemming voor hebt gegeven 
b. van op de hoogte bent 

 
 
 

Samenvatting reglement vertrouwenspersoon (uitgebreid: zie reglementen)  
 
Het bestuur van voetbalvereniging FC Dinxperlo wijst minimaal één persoon aan die de functie van 
vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. De algemene taak van de vertrouwenspersoon 
omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige 
leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit 
gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld.  
De vertrouwenspersoon heeft voorts de volgende taken:  
De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar  
voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst 
gedrag;  
De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;  

De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar  
hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert;  
De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor  
dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;  
De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;  

De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat  
er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij brengt alleen met toestemming van  
de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;  
De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn  
algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te  
voorkomen. Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan: - seksuele intimidatie - 
bedreiging - discriminatie  
Maar ook andere vormen van intimidatie of van verbaal of lichamelijk geweld kunnen als 
ongewenst gedrag worden beschouwd.  
 

  

 


