
Beheer van de Verklaringen omtrent Gedrag bij vvLEO 

 

Waarom een VOG? 

Het is het beleid van vvLEO dat alle verenigingsfunctionarissen, die 18 jaar of ouder zijn en die met 

kinderen omgaan, in het bezit moeten zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze 

functionarissen zijn tevens alert op situaties die een risico zijn voor ongewenst gedrag in hun 

omgeving. Ze nemen deze risico’s weg voor zover dat binnen de eigen mogelijkheden valt. 

Gesignaleerde risico’s die niet door hen kunnen worden weggenomen, dienen te worden gemeld bij 

het hoofdbestuur of bij één van de vertrouwenspersonen voor vvLEO. Hieronder een praktische 

uitwerking van dit beleid. 

Een VOG kan worden aangevraagd voor verschillende functies. Voor de VOG van vvLEO wordt alleen 
getoetst aan: 
 

1) Het beschikken over goederen 
2) Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) 

aansturen 
3) Belast zijn met de zorg voor minderjarigen (dat wil zeggen: iedereen onder de 18 jaar) 

 

Wie heeft een VOG nodig? 

1) Alle trainers, leiders en coaches van teams tot en met JO19 

2) Alle assistent trainers, leiders en coaches van teams tot en met JO19 

3) Alle trainers, leiders en coaches die in opleiding zijn bij teams tot en met JO19 

4) Alle leden van het hoofdbestuur 

5) Alle leden van het jeugdbestuur 

6) Alle leden van de technische commissie 

7) Alle leden van de vertrouwenscommissie 

8) Alle bestuursleden van dienst 

9) Verzorger tot en met JO19 

10) Hoofd jeugdopleiding en assistent hoofd jeugdopleiding 

 

Uitzonderingen: 

• Er is geen VOG nodig als een persoon alleen administratief leiderschap uitvoert 

• Er is geen VOG nodig als een persoon jonger is dan 18 jaar 

• Er is geen VOG nodig als de functie minder dan 3 maanden wordt uitgeoefend 

Als iemand meerdere functies heeft, dan kan het zijn dat deze persoon voor de ene functie geen VOG 

hoeft te hebben, maar voor een andere functie wel. In dat geval moet door die persoon wel een VOG 

worden aangevraagd. 

 

Wie heeft geen VOG nodig? 

Alle overige functionarissen bij vvLEO hebben geen VOG nodig. Dat zijn onder meer: 

1) Leden van de kantinecommissie 

2) Leden die bardienst hebben 

3) Leden van de bouwcommissie 

4) Leden van een toernooicommissie 

5) Leden van de activiteitencommissie 

6) Leden van de bijzondere activiteitencommissie 

7) Leden van jeugdmaterialenbeheer 

8) Leden van de kledingcommissie 

9) Leden van de sponsorcommissie 



 

Over de leeftijdsgrens van 18 jaar. 

Uitgangspunt is dat als je 18 jaar of ouder bent, je een VOG moet hebben (als je valt binnen de 
hiervoor genoemde criteria). Maar ook als je 17 bent, dan moet je eigenlijk een VOG hebben op het 
moment dat je 18 wordt in dat seizoen. Dat is lastig te bewaken en kan soms over slechts enkele 
maanden gaan. 

Om praktische redenen wordt gekeken naar het begin van het seizoen. Ben je bij de start van het 
seizoen 18 jaar of ouder? Dan heb je een VOG nodig. Ben je 17 dan hoeft dat nog niet. 

De peildatum wordt 1 augustus. Ben je 18 jaar of ouder op 1 augustus, dan heb je een VOG nodig. 
Ben je nog 17 of jonger op 1 augustus, dan heb je voor dat hele seizoen geen VOG nodig. 

Voor het seizoen van 2020/2021 zijn er 3 mogelijkheden: 

1) Geboren voor 1 augustus 2002: VOG nodig 
2) Geboren op 1 augustus 2002: VOG nodig 
3) Geboren na 1 augustus 2002: geen VOG nodig 

Gezien de soms lange doorlooptijd bij de aanvraag van een VOG, start de aanvraag op het moment 
dat helder is dat betrokken persoon een VOG nodig gaat hebben. De meeste aanvragen zullen in de 
praktijk worden gedaan aan het begin van een nieuw seizoen. Dus zodra de teamindelingen en 
leiders, trainers en coaches bekend zijn. 

 

Vervolgstappen bij vertraging bij een VOG-aanvraag: 

1) Ledenbeheer: 

Is er 2 weken na de VOG-aanvraag bij het ministerie van Justitie, nog steeds geen VOG ingeleverd bij 

ledenbeheer dan stuurt ledenbeheer een reminder naar de betrokken vrijwilliger. 

Is er een maand na de VOG-aanvraag bij het ministerie van Justitie, nog steeds geen VOG ingeleverd 

bij ledenbeheer, dan wordt het jeugdbestuur hiervan op de hoogte gebracht.  

 

2) Jeugdbestuur: 

Het jeugdbestuur heeft dan de taak om te zorgen dat betreffende uitoefenaar van de functie alsnog 

een VOG bij ledenbeheer  inlevert. 

Het jeugdbestuur verzoekt de betrokken persoon 3 keer om de originele VOG bij ledenbeheer in te 
leveren (met tussenpozen van een week). Is de VOG na 4 weken nog niet ingeleverd bij ledenbeheer 
dan stelt het jeugdbestuur het hoofdbestuur hiervan op de hoogte.  
 
 

3) Hoofdbestuur:  
 
Het hoofdbestuur besluit over vervolgacties. Het besluit kan zijn dat de betrokken persoon zijn taken 
niet meer mag uitoefenen. Het hoofdbestuur brengt de betrokkenen op de hoogte. Dit zijn: 

1. De betrokken persoon 
2. Het jeugdbestuur 
3. Ledenbeheer. 
4. Is de betrokken persoon een trainer, leider of coach, dan worden de andere trainers, leiders 

of coaches van het betreffende team geïnformeerd. 



5. Is de betrokken persoon lid van een commissie, dan wordt de voorzitter van die commissie 
op de hoogte gebracht. 
 

 

Over de procedures. 

De procedures met betrekking tot aanvraag en beheer van de VOG’s wordt door het hoofdbestuur 

vastgesteld, in overleg met het jeugdbestuur en de beheerder van de VOG’s (ledenbeheer). 

Het (papieren) origineel van een VOG moet bij de beheerder van de VOG aanwezig zijn. Dus niet een 

digitale versie (gescand exemplaar) of een papieren kopie. Het bezit van één VOG is voldoende. Er 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen “oude” VOG’s of “nieuwe” VOG’s. Er is geen update-traject 

van VOG’s voorzien. De aanwezigheid van een VOG is voldoende, ongeacht wanneer deze VOG is 

afgegeven. De VOG moet wel aangevraagd zijn door vvLEO zelf. Een VOG die is aangevraagd door 

een andere organisatie is niet bruikbaar voor vvLEO. 

Het hoofdbestuur is eindverantwoordelijk voor het goed uitvoeren van het beleid rondom de VOG’s. 

De beheerder van de VOG’s is ervoor verantwoordelijk dat het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd, 

namens het hoofdbestuur. Hoofdbestuur en het jeugdbestuur worden regelmatig op de hoogte 

gehouden van de voortgang van aanvraag van VOG’s.  

 

Uitzonderingen: 

• Uitzonderingen op de vastgestelde procedures moeten worden aangevraagd bij het 

hoofdbestuur.  

• Als het hoofdbestuur toestemming geeft voor een uitzondering, dan worden ledenbeheer en 

andere betrokkenen door het hoofdbestuur op de hoogte gesteld. 

 

Veranderingen van de procedures. 

Het hoofdbestuur is ervoor verantwoordelijk dat voorstellen voor veranderingen in de procedures 

worden doorgegeven aan de beheerder van de VOG’s.  

Veranderingen zijn misschien nodig als er een nieuwe commissie wordt ingesteld bij vvLEO. Er is nu 

bijvoorbeeld geen Kampcommissie bij vvLEO. Als een nieuwe Kampcommissie wordt ingericht, dan is 

het de taak van het hoofdbestuur om, in overleg met de beheerder van de VOG’s, deze procedure te 

herzien. In het geval van de Kampcommissie kan dan worden besloten dat functionarissen die hierbij 

betrokken zijn ook een VOG moeten hebben. 

Deze nieuwe procedures gaan in op het moment dat het hoofdbestuur deze voorstellen heeft 

goedgekeurd. De huidige versie van de procedures is op 6 april 2020 goedgekeurd. 

Een jaar nadat de procedures zijn ingegaan, zullen door de beheerder van de VOG’s de procedures 

worden geëvalueerd. Hierbij worden in ieder geval hoofdbestuur, jeugdbestuur en de coördinatoren 

betrokken. Op basis van de resultaten van de evaluatie kan worden besloten tot aanpassing van de 

procedure. 

 

 

 

(actuele versie, goedgekeurd door het hoofdbestuur van vvLEO op 28-9-2020) 


