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Corona
De coronacrisis heeft nog steeds veel impact op onze vereniging. Geen competities, geen supporters en geen derde helft in 
de kantine. Ondanks alle beperkingen doen we er alles aan om een alternatief programma te bieden waardoor er wel 
gevoetbald kan worden.  Iedere week zijn er onderlinge wedstrijden voor de jeugd, kunnen alle teams trainen voordat de 
avondklok ingaat en is het voor de senioren t/m 26 jaar nu ook mogelijk om op zaterdag een wedstrijdje te spelen. 
Het lichtpuntje vanaf deze week is dat de avondklok per 31 maart is opgeschoven naar 22.00. Dit betekent dat er langer 
getraind kan worden!  

Wij kunnen het alternatieve programma alleen aanbieden als iedereen zich aan de richtlijnen blijft houden. Omkleden en 
douchen doen we thuis en kleedkamers blijven gesloten. Om drukte te voorkomen houden we ons strikt aan de tijden dus 
kom ook niet te vroeg naar het sportpark en blijf na afloop niet hangen op en rondom de velden. Helaas zien  we toch 
iedere week meer spelers blijven hangen na het trainen of de wedstrijden en zien we steeds meer bezoekers en 
toeschouwers rondom de velden. Bij deze het vriendelijke doch dringende verzoek aan bezoekers en toeschouwers om 
thuis te blijven en het verzoek aan ALLE leden om zich aan de richtlijnen te houden. 

Alleen als iedereen zich aan de afspraken houdt, kunnen we onze voetbalactiviteiten op een veilige manier blijven aanbieden 
bij Montfoort S.V.’19. 

We rekenen op jullie medewerking!  

Update Voetbalzaken Jeugd door Marko Hoogenboom (bestuurslid Voetbalzaken & VTC Jeugd) 
Corona heeft een enorme impact op het lopende seizoen. We hebben eigenlijk maar een paar competitiewedstrijden kunnen 
spelen toen het land weer “op slot” ging. Een van de maatregelen was dat de jeugd mocht trainen en onderling wedstrijdjes 
mocht spelen. De VTC en coördinatoren zijn er afgelopen maanden toch in geslaagd ALLE jeugdspelers een prachtig 
voetbalprogramma aan te bieden. Na de winterstop is er gestreden om de “Corona Cup”. Bij deze wil ik “vrienden van 
Feijenoord” nog bedanken voor sponsoring drankje/snacks tijdens toernooi in de vakantie en de finaledag. 

Het mooie van onderlinge wedstrijden is dat alle jeugdspelers ook alle zaterdagen op de onze eigen velden te zien zijn. 
Iedereen kon zich dus aardig “in de kijker spelen” en het was mooi te zien dat jongere spelers zich daardoor optrokken aan 
oudere teams. We hebben alle combinaties voorbij zien komen: Jong tegen Oud en Meiden tegen Jongens. Ook zijn meisjes 
versneld meiden geworden omdat ze niet onder wilde doen voor de jongens. Maar het allerbelangrijkste was: we zagen veel 
blije gezichten in deze bizarre periode.

Ik wil dan ook zeker niet spreken over een verloren seizoen. Natuurlijk is “voetballen voor ’t echie” het allerleukste, maar er zijn 
afgelopen maanden ook mooie dingen ontstaan. Samen er het beste van maken, samen een interne competitie organiseren 
en samen op zaterdag voetbalveldjes uitzetten voor de jongste jeugd. Op de zaterdagen hebben we samen veel opgetrokken 
om, ondanks de beperkingen, ALLE jeugdspelers toch te kunnen laten voetballen. Helaas zien we de competitie nog niet op 
korte termijn herstarten. We zijn met zowel de KNVB als met verschillende clubs in de regio in contact om te kijken of we in 
het voorjaar nog een regiocompetitie van de grond kunnen krijgen (uiteraard zodra het weer mogelijk is). We houden jullie op 
de hoogte.

Verder kan ik melden dat we in de afgelopen weken zijn begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Op korte 
termijn verwachten we voor komend seizoen de trainers voor de selectieteams rond te hebben. Vervolgens gaan we per 
leeftijdsgroep het aantal spelers inventariseren en een start maken met de teamindelingen en de begeleiding voor seizoen 
2021-22. Ieder jaar weer een uitdagende klus. Iedereen die betrokken is bij dit proces wens ik veel wijsheid toe.



Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 
Montfoort S.V.’19. wil een veilige sportomgeving bieden, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt. 
Om dit te realiseren zijn er gedragsregels opgesteld. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals 
pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen en een zo prettig en veilig sportklimaat
te creëren. 

Voor het nieuwe seizoen gaan we ook starten met het aanvragen van een VOG voor leiders en trainers. We gaan dit doen 
omdat we de kans op bijvoorbeeld seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen en het meer zekerheid geeft over het 
verleden van (nieuwe) trainers en coaches.  Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een 
functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen.

We gaan dit gefaseerd opstarten. We gaan starten met de aanvragen voor de jeugdtrainers. Ben je trainer of leider dan 
ontvang je vanzelf een berichtje in je mailbox met daarin het verzoek en een uitleg om een VOG aan te vragen.  

Vertrouwenscontactpersoon
Om ongewenst gedrag te voorkomen hebben we de gedragsregels, gaan we een VOG aanvragen maar hebben we ook een 
vertrouwenscontactpersoon. 
De vertrouwenscontactpersoon is het centrale aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met 
grensoverschrijdend gedrag.  Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon Montfoort S.V. ’19 om pre-
ventieve maatregelen te nemen, zodat grensoverschrijdend gedrag voorkomen kan worden en we er met elkaar voor zorg 
kunnen dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft. Heb je zelf ideeën hoe 
problemen voorkomen kunnen worden, leg deze dan voor bij de vertrouwenscontactpersoon.

Je kunt ook bij de vertrouwenspersoon terecht met onderwerpen die je niet gemakkelijk bespreekbaar maakt of waarover je 
bang bent dat er niet serieus op gereageerd zou worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Snel melden, erover 
praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat problemen niet ver-
ergeren en dat herhaling voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon? 
Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:
• grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je   
 benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart,
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving binnen de vereni  
 ging mee te maken heeft,
• de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,
• twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn  
 als het team onder de douche staat),
• iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag,
• het beschuldigd worden van eerdergenoemd gedrag,
• of je vraag bij de VCP van Montfoort S.V. ’19 op de juiste plaats is.

Als je jouw verhaal liever kwijt wilt aan iemand buiten Montfoort S.V. ‘19 dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt ook met je vragen, 
je twijfels, of om je verhaal te vertellen contact opnemen met het Centrum veilige sport Nederland.  Centrum veilige sport 
Nederland  is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 202 55 90 (0,10 euro per 
minuut).

https://www.montfoortsv19.nl/744/gedragsregels/
https://centrumveiligesport.nl/contact


Wat doet de Vertrouwenscontactpersoon? 
De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen. 
Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenscontactpersoon doet niets waar jij geen toestemming voor 
hebt gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent. De vertrouwenscontactpersoon zal jou na de eerste opvang niet verder 
persoonlijk begeleiden. Als jij verdere opvang of begeleiding nodig hebt, of als er nader onderzoek moet plaatsvinden (dat 
doet de vertrouwenscontactpersoon in principe niet zelf) zal de hij of zij samen met jou, en alleen met jouw toestemming, 
bekijken waar dat kan plaatsvinden of wie dat kan doen.

In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies 
te vragen. Maar dit zal alleen in samenspraak en in goed overleg met jou plaatsvinden. Bij het laatste contact bespreekt de 
vertrouwenscontactpersoon met jou op welke manier jouw vraag in hun jaarlijkse rapportage (zie hieronder) opgenomen zal 
worden. Uiteraard zal jouw naam hierin niet genoemd worden.

Wie is de Vertrouwenscontactpersoon? 
De vertrouwenscontactpersoon binnen Montfoort S.V. ’19 is Carel Doesburg. Zijn contactgegevens zijn Tel. 06-11352800 en 
e-mail vertrouwenscontactpersoon@montfoortsv19.nl 

Rapportage en protocol 
De rol van vertrouwenscontactpersoon is een adviseursfunctie en geen bestuursfunctie. De vertrouwenscontactpersoon kan 
om die reden niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor het bestuur van Montfoort S.V. ’19.
Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter  of er 
meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden, dit 
gebeurd altijd anoniem.

Voor vragen meldingen en informatie over grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsonderwerpen kun je ook terecht 
op het centrum veilige sport Nederland van NOC* NSF Centrum veilige sport Nederland

We zijn nog op zoek naar een tweede vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging. Het is mogelijk om via de 
vereniging een training te volgen om deze functie goed uit te kunnen oefenen. Heb je interesse, neem dan contact op 
met judy van den Berg, coördinator vrijwilligerszaken. vrijwilligers@montfoortsv19.nl  
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