
Addendum huishoudelijk reglement  

SV Laar en de VOG verklaring  
 
Geadviseerd door KNVB en daarnaast ondersteund door onze leden is een VOG en actief zijn binnen 
SV Laar onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 
SV Laar heeft in een eerder stadium gedragsregels opgesteld waaraan begeleiders/trainers/leiders 
van SV Laar dienen te voldoen. De gedragsregels vind je hier https://www.voetbal-
svlaar.nl/Data/Laar/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_394/Gedragsregels_Begel
eiders_SV_Laar.pdf  
 
Bewijs van goed gedrag  
Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het is één van de maatregelen die een 
sportvereniging kan nemen om de kans op bijvoorbeeld seksuele intimidatie binnen de club te 
verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders 
of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie 
bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.  
 
Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met 
minderjarigen laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. Voor vrijwilligers van 
sportorganisaties is de VOG gratis.  
 
Wie stelt de VOG op?  
De screeningsautoriteit Justis https://www.justis.nl/ beslist namens de staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie of iemand een VOG krijgt. Medewerkers van Justis trekken het verleden na van 
de persoon voor wie de verklaring wordt aangevraagd. Zij controleren of hij strafbare feiten heeft 
gepleegd en kunnen inlichtingen inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de reclassering.  
 
Is een VOG verplicht?  
Voor een vereniging zoals de onze is een VOG niet wettelijk verplicht. Toch vinden we als bestuur 
het belangrijk deze aan te vragen voor onze coaches, trainers en begeleiders en andere functies die 
in aanraking komen met minderjarigen. Dit initiatief komt trouwens mede voort uit een voorstel 
gedaan door de leden tijdens een eerdere Algemene Leden vergadering. Dit voorstel werd en is 
onderschreven door het vorige en het huidige bestuur.  
 
Hoe vraag ik een VOG aan?  
Wij als vereniging gaan dit proces van aanvragen coördineren en zo eenvoudig mogelijk maken 
echter zult u hier een aantal handelingen moeten verrichten. Hiervoor heeft u uw Digi nummer 
nodig. De meesten zullen deze reeds hebben ivm correspondentie met de overheid. Indien u deze 
niet heeft, verzoeken we deze aan te maken. Zie bijgevoegde link voor meer informatie hieromtrent. 
https://www.digid.nl/nl/vraag-en-antwoord/wat-is-digid/ https://www.digid.nl/nl/vraag-en-
antwoord/wat-is-digid/  

Doelgroep 
Vrijwilligers die in een bepaalde mate betrokken met jongeren/minderjarigen. Dit laatste hebben we 
ruim geïnterpreteerd. Hiermee bedoelen we dat indien er sprake zou kunnen zijn van contact met 
jongeren - wellicht niet dagelijks/wekelijks - we ook dan gemeend hebben een VOG-verklaring aan te 
vragen. Over trainers/coaches/begeleiders van jeugd teams zal er weinig verschil van inzicht zijn. Er 
zijn ook vrijwilligers functies waarvoor het minder voor hand ligt maar als vereniging 'werken' we in 
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een omgeving waar veel jeugdleden actief zijn. Derhalve hebben we gemeend een VOG verklaring 
aan te vragen.  
 
Bijvoorbeeld: Een persoon is actief bij Materiaalzaken (begeleid geen team) en zorgt dat we als club 
voldoende materialen hebben om de sport te kunnen uitoefenen. Deze persoon kan indirect 
betrokken zijn met minderjarigen. Voor deze rol vragen we dan een VOG aan. Iemand die 
bijvoorbeeld enkel werkzaam is bij de commissie communicatie of sponsoring valt niet onder de 
doelgroep.  

  


