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1 Inleiding 
 

Dit beleidsdocument maakt onderdeel uit van het geheel aan beleidsstukken die zijn samengesteld om 
zoveel als mogelijk de uitgangspunten van beleid opgesteld voor SC Everstein vast te leggen. 
Op dit specifieke document zijn de basisafspraken, vastgelegd in het Beleidsplan Algemeen 2022-
2027, van toepassing. Het Beleidsplan Algemeen is derhalve het vertrekpunt voor dit document. 
 
In die gevallen waarin de gedragsregels in dit beleid niet (direct) voorzien, wordt het incident 
voorgelegd aan de vertrouwenspersoon of aan het bestuur. 
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2 Omgangsregels (gedragsregels) 
 
Het beleid dat in dit document is beschreven komt mede voort uit de eerdere afspraken die we binnen 
de club hebben vastgelegd. Dit beleid is hiermee gebaseerd op deze basis-11 omgangsregels. 
 
De ‘basis-elf’ omgangsregels van SC Everstein: 
 

RESPECT 
  

1. Wij tonen respect voor elkaar en elkaars eigendommen. In de basis komt dit erop neer dat wij 
een ander behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. 

2. Ons uitgangspunt is “Eerlijk spel”. Winnen is mooi en een belangrijk onderdeel van het 
beoefenen van sport, maar dit gaat niet ten koste van alles. Ook verliezen is onderdeel van de 
sport. 

3. Wij accepteren en respecteren beslissingen en handelingen van scheidsrechters en 
grensrechters, (mede) spelers en coaches, alsmede officials van de club. 

4. Fysiek en/of verbaal geweld hoort niet op ons sportpark thuis en wordt niet geaccepteerd. 

5. Iedereen is gelijk. Discriminatie of achterstelling in weke vorm dan ook, wordt niet 
geaccepteerd. 

6. Pesten en/of intimidatie wordt niet geaccepteerd. 

7. Het gebruik van alcohol is toegestaan in het clubgebouw en op het terras. Wij houden ons aan 
de wettelijk bepaalde minimumleeftijd voor de verkoop en consumptie van alcohol. 
Overmatig drankgebruik wordt niet getolereerd. Langs de velden is het gebruik van alcohol 
niet toegestaan. 

8. Roken is in het clubgebouw niet toegestaan. Het gebruik of in het bezit hebben van (soft) 
drugs is op het hele complex niet toegestaan. 

9. Toeschouwers van de wedstrijd blijven buiten de omheining. De dug-outs zijn enkel 
toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. 

10. Supporters zijn van harte welkom, zolang hun aanmoedigingen positief zijn. 

11. Wij spreken elkaar aan als we ons niet aan de basis-11van SC Everstein gedragen. 

 
Additioneel voegen we hieraan toe: 
 

a) Punt 4: Tevens nemen we geen wapens mee. 

b) Punt 4: Tevens wordt ongewenst dichtbij komen en/ of aanraken van de ander niet 
geaccepteerd. 

c) Punt 6: Wij stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over 
iemand zijn persoonlijk leven of uiterlijk.  

d) Extra: Ongewenste seksueel getinte aandacht is onacceptabel. 
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3 Beleidsplan 
 

3.1 Beleid 
 
Het beleid Normen en Waarden is erop gericht om in de processen die zich afspelen binnen de club, 
houvast te bieden aan alle bij SC Everstein betrokken personen en organisaties. 
Het doel dat SC Everstein nastreeft, is het sporten en samenzijn voor leden, voor uitspelende 
voetballers en betrokkenen in een veilige omgeving.  
In dit beleidsplan is beschreven hoe wij binnen de vereniging met elkaar willen omgaan, wat op het 
gebied van normen en waarden van elkaar verwacht mag worden. Ook beogen we met dit document 
de grenzen aan te geven waarbinnen men zich kan en mag bewegen op het gebied van Normen en 
Waarden. 
 

3.2 Draagvlak 
 
Een beleid dat wordt onderschreven door de leden van de club, is van belang voor het breed uitdragen 
daarvan. Wanneer men op de hoogte is van het vastgestelde beleid, is het eenvoudiger je daarbinnen te 
bewegen. Acceptatie van deze regels en richtlijnen is daarbij een voorwaarde om lid te kunnen zijn en 
deel te nemen aan activiteiten van SC Everstein. 
 
Om het naleven van de regels omtrent omgang en gedrag te ondersteunen zal de vertrouwenspersoon 
jaarlijks informatiesessies houden met de teams, vrijwilligers en andere bij de club betrokkenen. 
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4 Definitie Normen en Waarden 
 
Normen en waarden: Wat zijn het en wat kun je ermee? Je zou het aan het volgende kunnen 
onthouden: 
 

• Waarden: 
 

– Wat vinden wij bij SC Everstein belangrijk voor alle leden, gasten en/of andere 
betrokkenen? 

 
• Normen:     Welke regels horen hierbij? 

 
– Geschreven regels, opgenomen in o.a. dit beleidsdocument, in de gedragsregels 

seksuele intimidatie, in uitingen over respect etc. 

– Ongeschreven regels ofwel fatsoensnormen. Dit zijn uitgangspunten waarvan je mag 
veronderstellen dat elk clublid ze als bekend mag en zal veronderstellen. 

 

4.1 Wat betekent dat voor SC Everstein 
 
Belangrijke waarden bij SC Everstein zijn:  
Sportiviteit, eerlijkheid, vriendschap, vrijwillige inzet en respect. Dit zijn alle primaire zaken die wij 
bij SC Everstein hoog in het vaandel hebben staan.  
 
Onze normen geven eigenlijk aan hoe wij deze waarden binnen de vereniging samen uitdragen: 
 

• Bij sportiviteit hoort bijvoorbeeld dat wij respect hebben voor onze tegenstander en de 
scheidsrechter.  

• Eerlijkheid binnen SC Everstein betekent dat wij open communiceren en geen eilandjes 
vormen.  

• Vrijwillige inzet betekent dat de norm is dat wij allemaal ons steentje bijdragen, wij zijn 
tenslotte één vereniging.   

• Respect tonen wij ook naar alle leden van de vereniging en overige bezoekers van de club.  

• De normen beschreven in dit beleid gelden op het sportveld, in de kleedkamer, in de kantine 
maar ook op de communicatie op de sociale media platforms. 
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5 Uitgangspunten 
 
De club dat ben je zelf. Het voetbal is veel in het nieuws en helaas ook de excessen in en rondom de 
voetbalvelden. Dit stelt het voetbalspel in een kwaad daglicht. SC Everstein maakt zich hard voor een 
veilige sportomgeving. Dit bereiken we door met elkaar gedrag- en omgangsregels af te spreken. SC 
Everstein wil immers ieder lid en betrokkene de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de 
voetbalsport en/of zich te ontwikkelen in de voetbalsport.  
 
SC Everstein heeft 3 basiswaarden geformuleerd die de pijlers zijn voor ons normen en waarden 
beleid: 
 

• Wij spelen met plezier en gaan vriendschappelijk met elkaar om.  

• Wij respecteren, stimuleren en motiveren elkaar.  

• De sportiviteit staat voorop, wij dragen ‘fair play’ uit. 

 
Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van onze club, zoals leden, leiders, 
trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, toeschouwers etc.   
 
De afspraken die we met elkaar maken zijn verwoord in de algemene- en bijzondere gedragsregels 
welke hier nader worden benoemd. 
 

5.1 Algemene gedragsregels 
 

A. Van leden wordt gevraagd te allen tijde de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters 
evenals beslissingen en opdrachten van hun direct leidinggevende (trainer, begeleider, etc.) te 
accepteren. Ongeacht of men het daarmee oneens is. Als een lid klachten heeft over de 
beslissingen en/of opdrachten van zijn of haar direct leidinggevende, wendt het lid zich tot de 
technische commissie.  

B. Als lid c.q. betrokkene bij SC Everstein realiseer je je dat deze gedragscode overal geldt waar 
leden in verenigingsverband actief zijn. Dus ook tijdens toernooien, kampactiviteiten, 
teamuitjes of andere aan de club gerelateerde activiteiten. 

C. Als lid c.q. betrokkene houd je je verre van verbaal en fysiek geweld, discriminatie, spugen, 
seksuele handelingen of intimidatie, het beledigen van anderen en pesten. Ook uitingen van dit 
soort op sociale media en andere middelen om met elkaar te communiceren, pas je niet toe. 

D. Elk lid c.q. betrokkene vermijdt het gebruik van drugs en andere verdovende middelen in-, 
en/of op-, en/of in de nabijheid van ons complex. 

E. Wij staan voor een gezonde leefstijl. Daar hoort roken, in alle interne ruimtes van het gebouw 
en op het veld, niet bij. 

F. Wij vermijden overlast als gevolg van het nuttigen van alcoholhoudende dranken op het 
terrein van SC Everstein. De NIX18 regels zijn ook bij SC Everstein van kracht. 

G. Het gebruik van glas- en aardewerk is van toepassing in de kantine en op het terras bij de 
kantine. Tijdens wedstrijden passen we glaswerk alleen binnen toe. Voor buitenconsumpties 
worden kartonnen bekers ingezet. 

H. Leden betreden de velden slechts wanneer zij training hebben of aan een wedstrijd deelnemen. 
Tijdens wedstrijden van andere leden, blijven zij achter de hekken en/of reclameborden. De 
toegang tot de velden dient in het belang van de veiligheid te worden vrijgehouden.  

I. Leden gedragen zich correct en sportief jegens eenieder.  
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J. Leden dienen de door hem of haar gebruikte ruimtes en velden schoon achter te laten.  

K. Leden zijn medeverantwoordelijk voor het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het 
sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Zij kunnen hiertoe opdrachten krijgen van hun 
direct leidinggevende (trainer, begeleider, etc.) en/of leden van bestuur of een ander kader. 

L. Leden worden aangesproken op de door hen aangebrachte schade. De schade wordt door hen 
vergoedt. 

M. Van elk lid wordt verwacht dat de contributie binnen de aangegeven termijn wordt voldaan. 
Indien men dit verzuimt, kan een (tijdelijk) spelverbod worden opgelegd. 

N. Van leden wordt verwacht dat zij zich houden aan de staturen en reglementen van SC 
Everstein. Ook houden zij zich aan de wedstrijdbepalingen, statuten, reglementen en besluiten 
van de KNVB. 

O. Bij gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamers dient terughoudendheid in acht te 
worden genomen. De AVG-privacy regelgeving is hier van toepassing. 

P. Om ongewenste toegankelijkheid tegen te gaan, kunnen kleedkamers tijdens gebruik worden 
afgesloten. 

 

5.2 Aanvullende gedragsregels spelers 
 

A. Spelers nemen in beginsel deel aan alle trainingen en wedstrijden. Indien de speler niet aan de 
training of wedstrijd kan deelnemen, geschiedt afmelding tijdig bij de trainer en/of leider.  

B. Spelers zijn bij de training en wedstrijden op het door de trainer en/of leider aangegeven 
tijdstip aanwezig.  

C. Spelers helpen na afloop van de training in opdracht van de trainer mee aan het opruimen van 
materialen.  

D. Spelers kloppen vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maken ze schoon alvorens de 
kleedkamer in te gaan. Zij helpen mee aan het schoonmaken van de kleedkamer. Dit geldt ook 
voor uitwedstrijden.  

E. Alle spelers doen mee aan de wasbeurten van de kleding van het team, tenzij met algemene 
instemming van het team een andere regeling wordt getroffen.  

F. Spelers melden aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als er iets kapot is 
gegaan. 

 

5.3 Aanvullende gedragsregels trainers/begeleiders 
 

A. Trainers bepalen de opstelling van het team. 

B. Trainers zijn verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen. Zij zorgen ervoor dat het veld na 
de training op tijd opgeruimd is. Hieronder wordt mede verstaan het opruimen van de doelen 
en hoekpalen, en het opklappen van de netten als er geen training meer wordt gegeven. Zij 
kunnen daartoe opdrachten geven aan de spelers. 

C. Trainers/leiders zorgen bij afgelasting of wijziging van een training of wedstrijd voor tijdige 
kennisgeving aan de spelers. 

D. Begeleiders zijn op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. Zij ontvangen de begeleiding 
van de tegenpartij en de scheidsrechter. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het 
wedstrijdmateriaal, het toezicht in- en schoonmaken van de kleedkamer, zowel bij thuis- als 
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uitwedstrijden. De begeleiders kunnen hiertoe opdrachten geven aan de spelers. Bij 
afwezigheid van de begeleider(s) is de trainer hiervoor verantwoordelijk. 

E. Trainers en begeleiders zien erop toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden. 

F. Trainers en begeleiders kunnen een melding maken indien zij constateren dat leden handelen 
in strijd met deze gedragscode. 

G. Trainers en begeleiders doen direct melding bij overtredingen van meer structurele aard, of 
indien er sprake is van een eenmalig heftig incident. 

H. Trainers en begeleiders nemen op verzoek van de TC en/of het bestuur deel aan vergaderingen 
en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd, tenzij 
deelname redelijkerwijs niet van hen kan worden verlangd. 

I. Jeugdtrainers/-begeleiders zullen in een kennismakingsgesprek met de TC Jeugd bekend 
worden gemaakt met de noodzaak dat ze een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) dienen te 
overleggen. Bij het ontbreken hiervan kunnen zij via de vereniging een VOG aanvragen. 
Kosten zijn voor rekening van de vereniging. Tevens dienen zij lid te zijn of te worden van SC 
Everstein en de KNVB waardoor zij onder het tuchtrecht van de KNVB vallen.  

J. Trainers en begeleiders benaderen sporters waardig. Zij vermijden inmenging in het 
privéleven van de sporter anders dan nodig is voor de beoefening van de sport. 

K. Trainers, ouders en begeleiders zorgen voor een omgeving en een sfeer waar de sporter zich 
veilig voelt.  

L. Trainers, ouders en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie. En spreken elkaar aan op 
ongewenst gedrag. 

M. Trainers en begeleiders vermijden elke vorm van (machts-)misbruik of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag tegenover de sporter. 

N. Trainers en begeleiders hebben de plicht (zover het in hun vermogen ligt) de sporter te 
beschermen tegen schade van (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie en zijn 
verplicht met instanties samen te werken die de belangen van de (jeugdige) sporter behartigen. 

O. Tijdens omkleed en douche momenten van minderjarigen die niet zelfstandig kunnen 
omkleden en douchen, dienen minimaal 2 ouders aanwezig te zijn in de kleed- c.q. 
doucheruimte. De trainers, begeleiders, niet zijnde de ouders/verzorgende van een van de 
teamleden, zijn tijdens deze momenten niet aanwezig. 

 

5.4 Aanvullende gedragsregels vrijwilligers 
 

A. Vrijwilligers letten erop dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten, netjes en 
schoon worden achtergelaten. Zij mogen leden hierop wijzen.  

B. Als de gedragsregels niet worden gevolgd, mogen vrijwilligers hiervan melding maken bij het 
bestuur. 

C. Vrijwilligers doen direct een melding bij het bestuur bij overtredingen van meer structurele 
aard, of indien er sprake is van een eenmalig heftig incident.  

D. Vrijwilligers onthouden zich van elke vorm, van discriminatie of seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Meldingen kunnen hier omtrent gedaan worden aan de vertrouwenspersoon.  

E. Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen 
overleggen. Bij het ontbreken hiervan kunnen zij via de vereniging een VOG aanvragen. 
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5.5 Specifieke aandachtspunten voor ouders/verzorgers 
 

A. Ouders/verzorgers moedigen de spelers op een positieve wijze aan. 

B. Ouders/verzorgers zullen, indien gewenst, helpen bij het vervoer van het team naar een 
uitwedstrijd en zorgen ervoor dat het vervolgens op een voor iedereen veilige wijze gebeurt. 

C. Ouders/verzorgers onthouden zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag tegenover de sporter(s), tijdens bijvoorbeeld vervoer van de 
sporter(s) naar wedstrijden. 

D. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een 
wedstrijd. 

E. Ouders/verzorgers zien erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt of dat hij/zij afgemeld 
wordt voor een training of een wedstrijd. 

F. Ouders/verzorgers voldoen op tijd de contributie. 

G. Ouders/verzorgers: 

- mogen/kunnen vragen stellen over;  

- mogen/kunnen kritiek uiten op (constructief en opbouwend);  

- mogen/kunnen op- en/of aanmerkingen hebben op; 

de training, de begeleiding of de organisatie. 

Dit doen zij bij de betrokken personen, de betreffende commissie of bij het bestuur. 
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6 Kwaliteitsborging gedragsregels 
 
In de volgende paragrafen zullen we het borgen van de regels weergeven. Het borgen is van belang als 
we duidelijkheid wensen te scheppen in de omgangsvormen, normen en waarden. We willen elkaar 
kunnen aanspreken op deze onderwerpen. Er dient duidelijkheid te zijn in de regels maar zeker ook in 
de wijze van handhaven alsmede de maatregelen die we treffen om excessen te voorkomen. De rol van 
de vertrouwenspersoon is hierin onontbeerlijk. 
 

6.1 Naleving 
 
Het is belangrijk dat wij als vereniging de afspraken rondom omgangsvormen, normen en waarden 
ook nadrukkelijk naleven. Verreweg het belangrijkste hierbij is dat alle leden van SC Everstein elkaar 
aanspreken op onwenselijk gedrag. Bij voorkeur direct bij de persoon, of anders via de daarvoor 
bestemde commissies. Wanneer hier niet naar tevredenheid actie op wordt ondernomen kan altijd 
contact worden opgenomen met het bestuur of met de vertrouwenspersoon. 
 
Bestuurs-, commissieleden, vrijwilligers en trainers hebben een voorbeeldfunctie. Zowel op het 
naleven van, uitdragen van en aanspreken op het naleven van de gedragsregels.  
 

6.2 Handhaving 
 
Indien regels of afspraken overtreden worden, dan volgt hierop altijd actie. Bij kleine overtredingen 
wordt altijd direct actie ondernomen door trainers en/of leiders. Bij herhaaldelijke of zware 
misdragingen door spelers en/of ouders dient de Technische Commissie te worden ingelicht.  
In het geval dat er sprake is van betrokkenheid van jeugdleden, vindt er een gesprek plaats tussen de 
Technische Commissie jeugd, het lid en de ouders.  
Bij ernstige misdragingen worden deze, afhankelijk van de aard van de overtreding, gemeld bij de 
strafcommissie of de vertrouwenspersoon van SC Everstein. Waarna een sanctie kan volgen. 
 
Van de gesprekken en de eventuele sancties worden verslagen bijgehouden. Deze kunnen op verzoek 
van betrokkenen worden ingezien. Dit altijd in overleg met een verantwoordelijk bestuurslid.  
 

6.3 VOG 
 
Helaas is het een maatschappelijk verschijnsel dat bij verenigingen waar minderjarigen lid zijn men er 
niet automatisch van uit kan gaan dat de begeleiding van onbesproken gedrag is.  
Vanaf 1 januari 2018 moeten alle trainers, leiders, jeugdcommissieleden, kampbegeleiding en overige 
vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren bij de jeugdcommissie. SC Everstein 
houdt een register bij van alle ingeleverde VOG’s. Zonder een geldig VOG is het uitvoeren van een 
(jeugd) functie niet mogelijk. 
 
VOG’s worden eenmaal in de 5 jaar opnieuw aangevraagd. Dit om de actualiteit te waarborgen. 
 

6.4 Vertrouwenspersoon 
 
SC Everstein heeft een vertrouwenspersoon benoemd. De Vertrouwenspersoon rapporteert 
rechtstreeks aan het verantwoordelijk bestuurslid. Als de Vertrouwenspersoon dit wenselijk vindt, kan 
hij of zij altijd zelfstandig opereren.  
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Door ieder lid van de vereniging kan in onderstaande situaties een beroep worden gedaan op de 
vertrouwenspersoon:  
 

• Fysieke en/of mentale bedreiging door iemand van de vereniging. 

• Seksuele intimidatie en/of seksueel ongewenste benadering. 

• Pestgedrag dat je wordt aangedaan in algemene zin en specifiek in relatie tot jouw seksuele 
geaardheid. 

• Waarneming van drugs en/of alcoholproblemen. 

• Issues uit de privésfeer die van voldoende relevantie zijn. 

 
Op de internetsite van SC Everstein vindt u de geregistreerde persoon of personen die als 
vertrouwenspersoon voor SC Everstein mogen optreden. 
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7 Taken en bevoegdheden Vertrouwenspersoon 
 

7.1 Taken 
 
Tot de primaire taken van de vertrouwenspersoon worden gerekend: 
 

• Eerste opvang/aanspreekpunt bij klachten. 

• Doorverwijzen van de klager/klaagster. 

• Preventieactiviteiten in het kader van klachten. 

 
De vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt leden bij behandeling van klachten en het inhoudelijk 
vormgeven van het aspect ongewenste omgangsvormen door: 
 

A. De vertrouwenspersoon profileert zich binnen SC Everstein, zorgt ervoor dat iedereen binnen 
de vereniging op de hoogte is van zijn bestaan en ziet erop toe dat de gedragsregels worden 
nageleefd.  

B. De vertrouwenspersoon houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het 
terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie in de sport. 

C. Zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle leden die een klacht hebben op het gebied 
van ongewenste omgangsvormen. 

D. Zelfstandig zorg te dragen voor de eerste opvang van de slachtoffers van ongewenste 
omgangsvormen. 

E. Samen met klaagster/klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan of oplossingen in de 
informele sfeer tot de mogelijkheden behoren. 

F. Te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing. 

G. Het verstrekken van informatie en advies over de mogelijk te volgen procedures, naast de 
interne klachtenprocedure ook de externe procedures, buiten de vereniging om. Tevens 
bespreken van de gevolgen daarvan. 

H. Indien nodig te verwijzen naar (in) formele daarvoor in aanmerking komende (hulpverlening) 
instanties en klaagster/klager te ondersteunen bij het inschakelen van deze instanties. 
Hieronder valt ook o.a. de politie. 

I. Zelfstandig beheren en bewaken van een systeem voor registratie van binnengekomen 
klachten. 

J. De klachten te registreren, verwerken, analyseren en interpreteren tot managementinformatie. 
Met inachtneming van wet- en regelgeving op het gebied van privacy. 

 

7.2 Bevoegdheden 
 
De vertrouwenspersoon is er ter ondersteuning van de klaagster/klager. De vertrouwenspersoon heeft 
ten behoeve van de uitoefening van de functie de onderstaande bevoegdheden/faciliteiten nodig: 
 

A. De vertrouwenspersoon draagt bij aan beleidsuitvoering binnen SC Everstein m.b.t. landelijke 
ontwikkelingen in het beleid over veilig sporten. 

B. De vertrouwenspersoon geeft ongevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee 
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gericht beleid kan worden ontwikkeld. 

C. De vertrouwenspersoon voert gesprekken. 

D. De vertrouwenspersoon begeleidt een klaagster/klager bij het indienen van een klacht én 
gedurende de interne klachtbehandeling en daarna. 

E. De vertrouwenspersoon zoekt of laat zoeken naar iemand die wil bemiddelen tussen 
klaagster/klager en aangeklaagde, mits dit op verzoek van de klaagster/klager is. 

F. De vertrouwenspersoon ondersteunt de klaagster/klager bij het aangifte doen bij de politie bij 
het vermoeden van een strafbaar feit. 

G. De vertrouwenspersoon verwijst de klaagster/klager naar hulpverleningsinstanties. 

 

7.3 Positie 
 
De vertrouwenspersoon neemt de volgende positie in: 
 

• Is onafhankelijk. 

• Maakt geen deel uit van het bestuur en commissies. 

• Heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het dagelijks bestuur. 

• Wordt een keer in de vier jaar benoemd door de ALV. 

• Overlegt jaarlijks een VOG. 

• Is niet inhoudelijk betrokken bij procedures en besluitvorming. 

• Werkt conform het protocol van het centrum veilige sport (NOC NSF). 
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