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Reglement vertrouwenspersonen VV Helvoirt 

 

 

VV Helvoirt (‘de Vereniging’) wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en 

waar iedereen zich op een veilige, sportieve, respectvolle en plezierige wijze met voetbal kan 

bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om ongewenst gedrag in de hierna omschreven zin te 

voorkomen. Om dit te bevorderen stelt VV Helvoirt een tweetal vertrouwenspersonen die zullen 

handelen als in dit reglement omschreven. De namen en contactgegevens van de vertrouwenspersonen 

zijn op de website van de Vereniging vermeld. 

 

Onder Ongewenst Gedrag wordt verstaan: in het algemeen elk gedrag van de ander dat naar objectieve 

maatstaven als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren kan worden, zoals: 

• pesten: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, 

levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het 

uiterlijk of de persoon; 

• roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van een persoon door: 

- het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of 

verleden van de betrokkene; 

- het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé)leven of verleden van de betrokkene; 

- het bewust ten onrechte uiten van beschuldigingen aan het adres van betrokkene, inzake daden of 

gedrag; 

• bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om 

betrokkene te bewegen tot (het afzien van) bepaalde acties dan wel om betrokkene het normaal 

functioneren onmogelijk te maken; 

• discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen 

vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de 

ander; 

• seksuele intimidatie: het verstoren van de (werk)sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van 

seksuele lading die door betrokkene als vernederend of ongewenst worden ervaren; 

• verbaal of lichamelijk geweld ten aanzien van een persoon dan wel diens bezittingen. 

 

De algemene taak van de vertrouwenspersonen omvat het verzorgen van een eerste opvang van 

slachtoffers van Ongewenst Gedrag door 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. Na een melding bij (een van de) vertrouwenspersonen vindt een eerste gesprek plaats naar 
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aanleiding waarvan een plan van aanpak wordt bepaald. De aanpak kan bestaan uit advisering of 

bemiddeling of tot hulp bij het zetten van eerste stappen naar professionele ondersteuning. Het 

eventueel nemen van maatregelen is een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwenspersonen. 

Alleen met toestemming van betrokkene kunnen de vertrouwenspersonen de voorzitter van de 

Vereniging in kennis stellen van de inhoud van de melding, die verder na overleg met betrokkene zal 

handelen.  

 

Meer in het bijzonder hebben de vertrouwenspersonen als taken: 

• de vertrouwenspersonen zijn voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor 

problemen in verband met Ongewenst Gedrag; 

• de vertrouwenspersonen begeleiden de aangever in het verdere verloop van de melding; 

• de vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor, adviseren over vervolgacties, staan bij tijdens 

gesprekken, bemiddelen, beantwoorden vragen, verwijzen indien nodig naar hulpinstantie, 

onderzoeken indien nodig en registreren, zoeken naar een geschikte oplossing, assisteren bij 

klachtenprocedures en geven (preventief) voorlichting; 

• de vertrouwenspersonen behandelen de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgen ervoor dat de 

vertrouwelijkheid is gegarandeerd; 

• de vertrouwenspersonen houden van alle zaken een eenvoudige rapportage bij; 

• de vertrouwenspersonen kunnen de voorzitter van de Vereniging in kennis stellen van het feit dat 

melding is gemaakt van Ongewenst Gedrag, maar brengen alleen met toestemming van betrokkene 

inhoudelijk rapport uit van de gemelde kwestie; 

• de vertrouwenspersonen adviseren het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over 

zaken betreffende Ongewenst Gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Vereniging na overleg met 

de vertrouwenspersonen.  

 

 

Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 augustus 2018 en treedt in werking op 1 

september 2018. 


