
Naam: heer/mevrouw 

Datum 27-12-2021
Contactpersoon Wil de Leeuw E-mail vog@scmuiden.nl

Onderwerp: Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag

Beste  heer/mevrouw

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder 
voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond seksuele intimidatie bij 
de SC Muiden hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker 
voor dan men denkt. Het cliche dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent 
binnen het thema seksuele intimidatie keer op keer onze ogen.

Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast 
is het van groot belang dat de verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie, 
om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat 
en een goede begeleiding. 

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van 
gedragsregels, één van de maatregelen waarmee de SC Muiden een sociaal veilige 
sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van 
personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan 
met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom
is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn 
met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als SC Muiden 
uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze 
leden verwachten. 

Om de aanvraag van de VOG te versimpelen gaat SC Muiden de aanvraag deels 
invullen met uw persoonsgegevens (volledige namen, geboortedatum en e-mailadres) 
Om zeker te zijn van de juiste gegevens moeten wij u vragen op de volgende link aan te
klikken https://www.scmuiden.nl/829/gegevensformulier-vog-aanvraag/
waarmee u de gegevens kan opgeven. Na de aanvraag duurt het meestal enkele dagen
voordat u een email met een ” Verzoek tot elektronische aanvraag “Verklaring Omtrent 
het Gedrag" van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangt.  
In dit verzoek staat de link naar de formele VOG-aanvraag en de rest wijst zich vanzelf.

Belangrijk:
Hierbij is het noodzakelijk dat je een DigiD hebt. Een DigiD kan u aanvragen via: 
https://digid.nl/aanvragen

Het duurt ongeveer 2 weken voordat u de VOG per post of per email krijgt toegestuurd.
SC Muiden heeft ook een gedragscode  opgesteld en vinden het van belang dat u hier 
kennis van neemt. U kunt deze downloaden met :



https://website.storage/Data/Muiden/RTE/Bestanden/MenuItem/828/Gedragsregels-
SC_Muiden.pdf     

U wordt verzocht zich te conformeren aan de gedragsregels door deze te ondertekenen 
en ook dit formulier in te leveren, tezamen met de VOG.
( Dit kan door deze per email op te sturen naar vog@scmuiden.nl of een kopie per post 
te sturen naar Postbus 5 1398 ZG Muiden.
De originele VOG verklaring houdt u in eigen bezit.)

Heeft u vragen en/of opmerkingen omtrent de procedure van het aanvragen van een 
VOG kunt u contact opnemen via emailadres: vog@scmuiden.nl

We hopen op je medewerking.

Met vriendelijke groet,

Namens de VOG commissie
Wil de Leeuw

Het VOG beleid van SC Muiden kunt u terug vinden op de website: 

https://www.scmuiden.nl/828/vog-beleid
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