
Vertrouwenscommissie VV Handel 

 

VV Handel heeft als streven een leuke voetbalvereniging te zijn. Een 

vereniging waar middels plezier naar sportieve prestaties gestreefd wordt. 

Naast het voetbal zijn de sociale contacten en gezelligheid een 

belangrijke reden om bij VV Handel te willen horen. De basis hiervoor is 

gelegd in de cultuur van de club. Normen en waarden die bijna als 

vanzelfsprekend worden gehanteerd met respect voor elkaar. Dat dit 

bestaat is toe te schrijven aan de sociale veiligheid en controle die er 

heerst binnen onze club. 

De NOC/NSF heeft zich ten doel gesteld dat deze sociale veiligheid 

gewaarborgd dient te zijn in elke sportvereniging. Deze veiligheid wordt 

geweld aangedaan als mensen niet goed met elkaar omgaan. Ongewenste 

gedragingen die zich bijvoorbeeld kunnen uiten middels seksuele 

intimidatie , pesterijen of andere negatieve omgangsvormen, waarbij een 

lid zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt. Het is met name dit aspect 

waar de NOC/NSF binnen sportverenigingen aandacht vraagt en 

bindende afspraken over wil maken. Zulk gedrag dient niet voor te 

komen binnen een sportvereniging. Hier zijn alle leden en vrijwilligers 

verantwoordelijk voor. Zie je dat er rondom een activiteit van V.V. 

Handel sprake is van ongewenst gedrag, dan verwachten we van een 

ieder om hier tegen op te treden. 

Daarom hebben wij een vertrouwenscommissie aangesteld. Mocht het zo 

zijn dat je maken krijgt met ongewenste gedragingen (hetzij bij jezelf of 

indien je dit opmerkt bij een ander lid), dan kun je 1 van de leden van de 

vertrouwenscommissie, de vertrouwenscontactpersonen (VCP), hierover 

vertrouwelijk benaderen. Uiteraard nadat je geprobeerd hebt om het 

probleem via de gebruikelijke kanalen op te lossen. 

Belangrijke punten daarbij : 

 - Luisteren naar de klacht van de melder. 

 - In overleg met de melder de vervolgstappen bepalen. 

 - Vervolgstappen begeleiden en nazorg verlenen. 

 - Gedurende het proces rapporteren aan overige leden 

vertrouwenscommissie,  

    vertrouwenscontactpersoon en bestuur. 

Uitgangspunt hierbij is uiteraard dat deze personen hetgeen jij vertelt niet 

met iemand anders bespreken zonder dit eerst aan jou te vragen. 

Afhankelijk van de ernst wordt de verdere voortgang besproken. 

Daarvoor heeft het NOC/NSF een protocol opgesteld, dat wij zullen 

volgen. Kijk voor meer informatie op www.centrumveiligesport.nl. 



Deze mensen kun je ook benaderen indien je ideeën en/of voorstellen 

hebt om sportief gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag tegen te 

gaan.  

 

Taakomschrijving vertrouwenscommissie : 

• Beheerder procedure VOG/vertrouwenscommissie 

• Aanspreekpunt en begeleider bij aanvragen VOG 

• Contactpersoon vertrouwenscommissie 

• Aanspreekpunt voor melding ongewenste gedragingen. 

• Heeft een intakegesprek met nieuwe vrijwilligers. 

 

Vertrouwenscommissie VV Handel  

Naam   : Geesje Bexkens 

Telefoonnummer : 06-22946550 

 

Naam   : Paul Geerts 

Telefoonnummer : 06-18401632 

 

Naam   : Sanne Smits 

Telefoonnummer : 06-27269663 

 

Op de volgende pagina stellen onze vertrouwenscommissie zich voor : 

  



Hoi voetbalvrienden, 

Mijn naam is Geesje Bexkens, ik woon in Gemert met mijn vriend en 2 

prachtige kids. Ik draai al een aantal jaren mee in ons mooie damesteam, 

nog steeds met veel plezier. Ook sta ik weleens achter de bar op de 

zaterdag, tijdens de wedstrijden van onze jeugdteams. In het dagelijks 

leven werk ik als ambulant begeleider in de GGZ. Ik vind het erg 

belangrijk dat iedereen  zich prettig en veilig voelt binnen onze 

voetbalclub, vandaar dat ik me  graag inzet als vertrouwenspersoon! 

 

 

 

 

Ik ben Paul Geerts en woon al mijn gehele leven in Handel. Ik ben 

getrouwd met Ingrid en samen hebben wij 3 kinderen. Een van hen 

voetbalt bij VV Handel en dus ben ik geregeld langs het sportveld te 

vinden om wedstrijden te bekijken. 

Bij VV Handel heb ik zelf altijd met heel veel plezier gevoetbald. Mijn 

actieve voetbalcarrière heb ik zo’n 3 jaar geleden afgesloten.  

In het dagelijks leven werk ik bij GGzE als Sociaal Psychiatrisch 

Verpleegkundige. Vanuit mijn werk ben ik gewend om vertrouwelijk om 

te gaan met wat me verteld wordt. Daarnaast probeer ik mensen te 

stimuleren en te laten nadenken wat een oplossing kan zijn voor de 

situatie waarin ze zitten. 

Mocht contact om wat voor reden dan ook nodig zijn, dan kun je me 

aanspreken, bellen of mailen. 

 

 

          

 Hoi Hoi!  

Ik ben Sanne Smits en woon samen met Gijs Bexkens in Handel. 

Samen met Paul en Geesje ben ik vertrouwenscontactpersoon van onze 

geweldige voetbalclub VV Handel waar ik me graag voor inzet.  

Zelf voetbal ik in het damesteam van onze club en train ik de  

allerjongste aanwinsten; de peuters. In het dagelijks leven ben ik  

werkzaam als kinderverpleegkundige in het Maxima MC in Veldhoven. 

Daarnaast ben ik lid van de Werkgroep Zorg binnen Handel.  

   

 


