
Vertrouwenscontactpersoon. 

Waarom een VCP? 
Bij Geel-Wit vinden we het belangrijk dat onze leden in een veilige omgeving kunnen sporten 
en daarom doen we er alles aan om een open en transparante cultuur te creeren waar we 
gewenst gedrag stimuleren en grensoverschrijdend gedrag moeten voorkomen. 
Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school en helaas 
ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, moet je ergens terecht kunnen om hulp en 
advies te krijgen. Daarom heeft Geel Wit een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld 
voor haar vereniging. De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het 
Algemeen Bestuur. Geel-Wit sluit hiermee aan bij het landelijk beleid van de sportbonden en 
de sportkoepel NOC/NSF. 

Waarvoor kun je terecht bij een VCP. 
De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging (sporters, ouders van sporters, trainers, 
vrijwilligers etc.) Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, discriminatie, pesten of 
(seksuele) intimidatie, dan is er geen sprake meer van een veilige sportomgeving. Als je 
vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je 
welkom bij de VCP. De VCP luistert naar de klacht of een vermoeden en is op de hoogte van 
de procedure die gevolgd kan worden. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en 
eventuele stappen worden in overleg genomen. 
De VCP is geen vertrouwenspersoon en heeft een procedureel adviserende rol. Mocht een 
vertrouwenspersoon nodig zijn, dan zal de VCP contact zoeken met een 
vertrouwenspersoon vanuit NOC/NSF. 

Onze VCP is Esther Renes en zij is tevens buurtsportcoach voor de gemeente Ameland. 
Daarnaast is zij betrokken bij de vereniging als moeder van een voetballende zoon. Esther 
heeft de training vertrouwenscontactpersoon van het NOC/NSF gevolgd. 

Je kunt onze vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: 

esther.renes@sportfryslan.nl 

Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je je wenden tot: 

Centrum Veilige Sport van NOC/NSF 
e-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl 

Het Vertrouwenspunt Sport is te bereiken op 0900-2025590 (gratis) op werkdagen tussen 
8.30-17.30 
Na sluitingstijd kun je via de website www.centrumveiligesport.nl anoniem chatten met 
vertrouwenspersonen. 
Ook kun je via "Speak up" op de website anoniem een bericht achterlaten. Je wordt dan op 
een later tijdstip teruggebeld. 


