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Beleid Veilig Sport Klimaat (VSK) v.v. Hellendoorn 

1 Inleiding 
Iedere dag van de week vinden er diverse activiteiten plaats op ons sportpark, zoals trainingen, wedstrijden, 
evenementen etc. Kortom, iedere dag bevinden zich veel leden met elkaar op ons sportpark om samen in goede 
harmonie bezig te zijn met voetbalactiviteiten 
De realiteit is echter ook dat er op en rondom de voetbalvelden dingen gebeuren die het voetbalspel in een 
minder goed daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij 
mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel! Ook 
binnen de voetbalwereld heeft namelijk iedereen te maken met waarden en normen. Hoe gaan we met elkaar om, 
welke spelregels hanteren we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen 
en belangrijker nog, te voorkomen.  
Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee? 
En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk? Want daar gaat het toch allemaal om.  
Deze zaken staan beschreven in dit document ”beleid Veilig Sport Klimaat (VSK) v.v. Hellendoorn”. 

2 Doel 
Eén van de middelen om ongewenst gedrag te voorkomen en te beperken is het opstellen van het beleid Veilig 
Sport Klimaat (VSK) v.v. Hellendoorn. Door aan iedereen binnen de vereniging duidelijk te maken welke normen 
(regels) er gelden, maak je ook meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is en waaraan ze zich 
moet houden. Deze regels moeten voor iedereen helder zijn. Ieder nieuw lid en vrijwilliger wordt van deze VSK op 
de hoogte gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.  
Het beleid is er juist op gericht om eventuele excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt  
toch voorkomen, dan dient consequent handelend opgetreden te worden (correctief).  
 Doelen van het beleid VSK: 

 Veiligheid 
Als vereniging willen we een veilige omgeving creëren voor al onze leden en bezoekers. 

 (Sport) plezier 
Sporten doe je voor je plezier. Onze vereniging v.v. Hellendoorn wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden 
te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de 
voetbalcapaciteiten of culturele achtergronden. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn 
die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.  

 Gastvrijheid 
Naast de kaders voor veiligheid en plezier willen we ook gastvrij zijn en blijven voor leden, bezoekers en 
vrijwilligers.  

3 Verantwoordelijkheid 
Het implementeren en het naleven van een Veilig Sport Klimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle 
personen die zich op ons sportpark bevinden. De kaders voor een veilig sportklimaat staan uitgewerkt in dit 
beleidsdocument en dienen richtlijnen te bieden hoe te handelen in algemene en specifieke situaties.  

3.1 Hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het Beleid Veilig Sport Klimaat en ziet toe op de 
handhaving hiervan. Besluiten binnen de kaders van het beleid Veilig Sport Klimaat zullen door het 
hoofdbestuur genomen worden. Het hoofdbestuur werkt hierin nauw samen met het jeugdbestuur, 
vertrouwenscontactpersonen en vertrouwenscommissie. 
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3.2 Vertrouwenscommissie 
De vertrouwenscommissie bestaat uit tenminste 2 personen vanuit de vereniging, 1 externe persoon met 
gecertificeerde praktijkervaring en een afgevaardigde van het hoofdbestuur. De vertrouwenscommissie zal 
alle meldingen die zij ontvangt van de vertrouwenscontactpersonen inhoudelijk bespreken en een advies 
geven hoe te handelen in de betreffende situatie. De vertrouwenscommissie neemt het besluit of de situatie 
binnen de club opgelost kan worden, middels aangifte bij de politie (bv. ernstig geweld of seksueel misbruik) 
of via de KNVB / NOC NSF (bv. tuchtwaardige zaken). 
De vertrouwenscommissie zal in alle gevallen uiterste zorgvuldigheid naleven en toezien op de privacy van de 
betreffende personen. 
 

3.3 Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging bij incidenten zoals 
(seksuele) intimidatie, pestgedrag en andere bedreigende situaties. De VCP’ers hebben een training gevolgd 
via het NOC NSF en zijn gecertificeerd. De namen van de VCP’ers binnen v.v. Hellendoorn zijn te vinden op de 
website. De VCP’er zal niet aan waarheidsbevinding doen maar handelt iedere melding af binnen de kaders 
van het Beleid Veilig Sport Klimaat. Voor het behandelen van meldingen is een intern stappenplan opgesteld 
dat door de VCP’ers gebruikt wordt en een zorgvuldige afhandeling waarborgt in het belang van alle 
betrokkenen. 
 

3.4 Leden 
Alle leden, betaalde krachten en vrijwilligers van v.v. Hellendoorn zijn verantwoordelijk voor het naleven van 
het beleid Veilig Sport Klimaat. Ook het voorkomen, signaleren en melden van verdachte situaties valt onder 
deze verantwoordelijkheid. 
 

4.  Thema’s VSK 
Binnen het beleid Veilig Sport Klimaat vallen een aantal specifieke thema’s. Deze thema’s worden hieronder kort 
beschreven met eventueel geldende regelgeving, preventie- en voorlichtingsmaatregelen. Bij een aantal thema’s 
zal verwezen worden naar specifieke protocollen die van toepassing zijn op de betreffende thema’s. 

4.1 Seksuele intimidatie; 
Binnen een voetbalvereniging heb je te maken met intimiteit, niet alleen tijdens het voetballen zelf. Denk ook 
aan het vertoeven in kleedkamers en het douchen in gemeenschappelijke ruimten.  Wat wij als vereniging 
kunnen doen om Seksuele Intimidatie te voorkomen en hoe te handelen in geval van ongewenste situaties, 
staat beschreven in dit document ”protocol Seksuele Intimidatie v.v. Hellendoorn” 
Zie bijlage voor het protocol.  
 

4.2 Alcohol & Drugs 
v.v. Hellendoorn neemt een actieve rol in preventie van alcohol en drugsgebruik. Primaire 
verantwoordelijkheid ligt niet bij de vereniging, maar v.v. Hellendoorn wil haar verantwoordelijkheid als 
vereniging nemen in het geven van voorlichting en het bespreekbaar maken van het probleem. 
Wet en regelgeving: Alcohol gebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan bij v.v. Hellendoorn op haar sportpark 
en bij activiteiten georganiseerd door de vereniging buiten het sportpark.  
Voorlichting en preventieve maatregelen: Barpersoneel en vrijwilligers worden jaarlijks geïnformeerd over de 
regelgeving en krijgen instructies vanuit de vereniging.  Bij grote activiteiten, zoals de playbackshow, zal een 
extern gecertificeerd bedrijf toezien op de handhaving van het alcoholbeleid. 
Jaarlijks worden er door het jeugdbestuur Alcohol en drugs voorlichtingsavonden gehouden voor de 14- en 15-
jarige jeugdleden en hun ouders. Deze avonden worden gegeven in samenwerking met specialist, politie en 
gemeente. 
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Zie bijlage voor het protocol Alcohol en Drugs.  
 

4.3 Roken 
Op initiatief van de Hartstichting, het KWF Kankerbestrijding en het Longfonds is er een landelijke campagne 
opgezet met als doel om ieder kind dat geboren wordt de kans te geven op te groeien in een rookvrije 
omgeving. Deze beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we 
opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken 
honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel. Daarvoor is het nodig dat het 
goede voorbeeld gegeven wordt door de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij te maken. 
De gemeente Hellendoorn, vertegenwoordigd door De Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en 
de Sport (BLOS), vindt dat gemeentelijke sportparken in de toekomst rookvrij moeten zijn. De sportomgeving 
is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Een rookvrij sportpark draagt dan ook bij 
aan het realiseren van de Rookvrije Generatie. 
De BLOS heeft daarom aansluiting gezocht bij de landelijke campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’.  
De BLOS heeft de handen ineen geslagen met de gebruikers van de gemeentelijke sportparken. Gezamenlijk is 
de ambitie uitgesproken ‘met ingang van seizoen 2019/2020 geheel rookvrij’ te willen zijn. De gemeente heeft 
in haar gebruikersvoorwaarden opgenomen dat er niet meer gerookt mag worden op de gemeentelijke 
sportparken m.i.v. het seizoen 2019-2020.  
 
 v.v. Hellendoorn is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen en ondersteunt de 
ambitie om kinderen te laten opgroeien in een rookvrije omgeving. Met ingang van 1 augustus 2018 zijn de 
eerste stappen gezet naar een rookvrij sportpark. Concreet zijn onderstaande afspraken gemaakt: 

 Vanaf 1 augustus 2018 is ons sportpark op zaterdag tot 12.00 uur rookvrij; iedereen is en blijft 
welkom op ons sportpark, ook rokers! We vragen rokers om buiten het terrein te roken. Ons gehele 
sportpark, zoals de entree, langs de lijn en het terras zijn rookvrij. 

 Permanente rookvrije zones; er zijn permanente rookvrije zones ingericht. Deze zijn herkenbaar aan 
stickers  “rookvrije zone” en de blauwe lijnen die de permanent rookvrije zone accentueren 

 
4.4 Pestgedrag 

Pesten is een breed en actueel begrip. Helaas komt het nog veel te vaak voor in onze maatschappij, zowel bij 
jongeren maar ook onder ouderen. De gevolgen voor degenen die gepest worden zijn vaak groot, zonder dat 
de ‘pesters’ zich hier altijd bewust van zijn. Zo kan het voorkomen dat iemand zijn favoriete hobby niet meer 
kan uitoefenen omdat hij/zij gepest wordt. v.v. Hellendoorn wil een veilige omgeving zijn voor alle leden, 
vrijwilligers, sporters en bezoekers van onze vereniging. Daarom is er een protocol opgesteld dat gericht is op 
voorlichting, bewustwording en adequaat handelen. 
Binnen v.v. Hellendoorn is de vertrouwenscontactpersoon en de vertrouwenscommissie verantwoordelijk 
voor het oppakken, begeleiden en afhandelen van meldingen.  
Zie bijlage voor het protocol pestgedrag.  

5. Middelen 
5.1 Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

Zie Verantwoordelijkheden, hoofdstuk 3.3. 
 

5.2 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie 
waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het 
gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij 
een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed 
gedrag. Een VOG is echter een controlemiddel, en kan ongewenst gedrag niet voorkomen! 
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v.v. Hellendoorn heeft een beleid dat vooral gericht is op preventie, daar kan een VOG voor kaderleden en 
vrijwilligers ook bij horen. 
 
 v.v. Hellendoorn stelt een VOG verplicht voor een aantal functies binnen de vereniging: 

- Hoofdbestuur 
- Jeugdbestuur 
- Leden Veilig Sportklimaat commissie 
- Alle betaalde medewerkers binnen de vereniging. 
-Voor alle trainers binnen de vereniging is een VOG welkom, echter niet verplicht. 

De VOG wordt door de commissie veilig sportklimaat / de medewerker zelf aangevraagd. Het bestuur van v.v. 
Hellendoorn houd toezicht op het beheer van de Verklaringen Omtrent Gedrag.  

 
5.3 Cameratoezicht 

Bij v.v. Hellendoorn wordt door middel van camera’s preventief gewaakt over onze eigendommen en 
veiligheid. Er is een protocol uitgewerkt waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot het gebruik van 
de camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal, met respect voor de privacy 
van iedere persoon.  
Zie bijlage voor het protocol.  

6.  Communicatie 
6.1 Website v.v. Hellendoorn 

De website van v.v. Hellendoorn is het communicatiemedium waar alle relevante informatie voor leden 
gecommuniceerd wordt. De meeste actuele versie van het beleid Veilig Sport Klimaat is terug te vinden op de 
website www.vvhellendoorn.nl. Tevens is hier de informatie over de vertrouwenscontactpersonen te vinden. 
 

6.2 Welkom nieuwe leden 
Alle nieuwe leden en ouders van minderjarige leden worden in een persoonlijk gesprek welkom geheten bij 
onze vereniging. Tijdens dit gesprek zal een rondleiding worden gegeven door onze accommodatie en over het 
sportpark, zodat een ieder direct wegwijs weet en een vertrouwd gevoel krijgt. Daarnaast zal tijdens dit 
gesprek gewezen worden op het beleid Veilig Sport Klimaat en de rol die een ieder hierin heeft.  
 

6.3 Website NOC-NSF 
“Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport 
horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter 
die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.  
De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport.. Daarom 
gaan we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en 
zichzelf kan zijn.  
 
Om er voor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten 
van de kennis en vaardigheden van de direct betrokkenen: verenigingsbestuurders, trainers, coaches en 
begeleiders en scheidsrechters en officials. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te 
spreken op hun gedrag, om ouders bewust te maken van hun rol en om supporters meer bewustzijn bij te 
brengen op het gebied van sportiviteit en respect.  
 
Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst 
gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en 
NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van VWS, het 
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ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en sociaal werk Nederland.”  
 
Kijk voor meer info op www.veiligsportklimaat.nl.   


