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HOE GAAN WE MET ELKAAR 
OM BINNEN  

VV NIEUWKUIJK? 

 

 

 

 

Een document voor iedereen die actief is 

binnen onze voetbalvereniging. 
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Waarom? 

Binnen de vereniging zijn verschillende protocollen aanwezig, waaronder Protocol Vrijwilligers en 

Protocol Normen en Waarden. Deze documenten zijn verouderd en worden nu vervangen door dit 

stuk.  

Het bestuur van VV Nieuwkuijk heeft met dit stuk als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan 

binnen onze vereniging, hoe we omgaan met vrijwilligers én waar je terecht kunt als je slachtoffer 

wordt van ongewenst gedrag.  

Vertrouwenspersoon  

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Er zijn 

verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed 

worden besproken met een leider, coördinator, commissielid of bestuurslid. In een enkel geval blijkt 

deze stap toch te groot.  

In deze gevallen kan een onafhankelijk vertrouwenspersoon de helpende hand kunnen bieden. 

Binnen VV Nieuwkuijk is de heer Jan de Bonth vertrouwenspersoon. Hij is bereikbaar via telefoon-

nummer: 073 511 36 36. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG) 

We willen een veilige vereniging en omgeving zijn voor iedereen die bij ons op het sportpark komt.  

Wij vragen aan alle vrijwilligers die direct of indirect contact hebben met minderjarige of andere 

kwetsbare personen om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Zonder VOG mag een 

vrijwilliger haar/zijn taak niet uitvoeren binnen onze vereniging. De vrijwilligerscoördinator zorgt 

voor de aanmelding van een VOG en beheert deze. 

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag 

uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het 

werken met minderjarigen of financiën binnen in onze vereniging. 
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Gedragsregels  

Voor iedereen 

➢ We praten mét elkaar en niet over elkaar. Openheid en eerlijkheid staan voorop. We corrigeren 

elkaar. 

➢ We respecteren elkaar en anderen. 

➢ Bij (vermoeden van) seksuele intimidatie/misbruik wordt het meldprotocol uit dit document 

gevolgd. 

➢ Het nuttigen van alcohol en drugs, evenals het onder invloed zijn van alcohol en drugs tijdens het 

uitvoeren van werkzaamheden wordt niet getolereerd. Rond drugs is er aanvullend een 

convenant afgesloten tussen de Heusdense verenigingen (zie link). 

➢ We pesten en discrimineren niet.  

➢ We spelen en moedigen aan om te winnen. Dit doen we sportief. 

➢ We accepteren het gezag van de scheidsrechter.  

➢ Bij uitwedstrijden zijn we gast en zo gedragen wij ons.  

➢ We gaan zuinig om met onze eigendommen en die van anderen.  

➢ We houden onze taal netjes en gebruiken geen onbehoorlijke taal.  

Aanvullend voor spelers 

➢ Tijdens wedstrijden wordt het officiële clubtenue en kledinglijn gedragen. 

➢ We zijn op tijd voor trainingen en wedstrijden. 

➢ Bij verhindering melden we ons -volgens afspraken- af bij de trainer/leider. 

Aanvullend voor trainers/begeleiders 

➢ Wees redelijk in de eisen rond tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. 

➢ Wees gul met lof. 

➢ Bij omkleden en douchen verblijft de trainer/leider niet in de kleedkamer. Indien toezicht door 

omstandigheden noodzakelijk is, zorg dan voor aanwezigheid voor een tweede volwassene. 

➢ Er vinden geen 1 op 1 gesprekken plaats. Zorg altijd dat er een tweede persoon (trainer, leider, 

commissielid etc.) aanwezig is. 

Bij niet naleven van de gedragsregels 

Als iemand constateert dat er afwijkend van de gedragsregels wordt gehandeld dan kan dit gemeld 

worden bij het bestuur. Dit kan persoonlijk, maar bijvoorbeeld ook via de verenigingsmail 

(info@vvnieuwkuijk.nl). Ook de vertrouwenspersoon kan rechtstreeks benaderd worden. 

Het bestuur zal de situatie onderzoeken en in gesprek gaan met de “overtreder”. Afhankelijk van de 

situatie kunnen maatregelen opgelegd worden. Dit kan een berisping, schorsing en zelfs een 

voordracht tot royement zijn. 

  

https://website.storage/Data/Nieuwkuijk/RTE/Bestanden/MenuItem/402/Drugsbeleid_-_Convenant_Heusdense_Verenigingen_-_11_december_2019.pdf
mailto:info@vvnieuwkuijk.nl
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Vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers, geen vereniging. Continu proberen we te netwerken onder onze leden om 

posities ingevuld te krijgen.  

Beloning 

Als uitgangspunt hebben we dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun werkzaamheden. 

Zelfwaardering is het belangrijkste wat iemand kan vinden in vrijwilligerswerk. 

Als dank voor de inzet worden presentjes uitgereikt én een jaarlijkse vrijwilligersavond. Een avond 

waar de vrijwilliger en zijn/haar partner bedankt worden voor de inzet.  

Wij ondersteunen vrijwilligers graag wanneer er een opleidingsbehoefte ontstaat. Als dat het geval is 

(bijvoorbeeld een scheidsrechter cursus), ga in overleg met het bestuur. 

Toetreden tot het vrijwilligerscorps 

Om de vereniging draaiende te houden zijn er meer dan 100 vrijwilligers actief binnen de vereniging. 

Terreinbeheerders, trainers, organisatoren, bestuursleden, etc. Te veel om op te noemen.   

We werken met verschillende commissies binnen de vereniging, maar ook met losse projecten waar 

handjes voor nodig zijn. Geïnteresseerden voor een vrijwilligersfunctie óf mensen met nieuwe 

initiatieven en ideeën kunnen zich bij het bestuur of de vrijwilligerscoördinator melden.  

Vrijwillig is voor veel functies niet vrijblijvend. Om die reden starten we met een (introductie)gesprek 

om te kijken om welke functie het gaat (of kan gaan) en wat het inhoudt. Als dat positief is, kan er 

meegelopen worden met de huidige vrijwilliger(s) uit de functie (als dat mogelijk is). Wanneer er 

voor de functie begeleiding nodig is, wordt die verzorgd tot het moment dat het niet meer nodig is.  

Eisen voor vrijwilliger 

We zijn van mening dat iedereen binnen de vereniging zijn/haar steentje op wat voor manier dan ook 

kan bijdragen. De functies zijn zo divers, dat het raar moet lopen als er niets passends gevonden kan 

worden. 

Toch zijn er enkele algemene eisen: 

➢ Iedere vrijwilliger dient zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen wat betreft persoonlijke 

verzekeringen. 

➢ Voor de vrijwilliger zijn/haar werk uit gaat voeren is een VOG overlegd. 
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Meldcode Grensoverschrijdend gedrag in de sport 

Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele 

intimidatie te melden aan hun eigen sportbond (KNVB) of het Centrum Veilige Sport (CVSN).  

Het stappenplan binnen onze vereniging: 

➢ Is er een vermoeden (of signalen) van grensoverschrijdend gedrag? Meldt het bij de voorzitter of 

vertrouwenspersoon van onze vereniging. 

➢ Met de melding wordt vertrouwelijk omgegaan. We hanteren dan een zwijgplicht. Dat geldt ook 

voor de melder. 

➢ De vertrouwenspersoon of voorzitter gaat met de melding aan de slag, conform de meldcode. 

De meldcode is te vinden op https://centrumveiligesport.nl of via deze link in te zien:  

Meldcode Grensoverschrijdend gedrag in de sport 

Sociale meldkaart 

In de gemeente Heusden, maar ook daar buiten zijn verschillende loketten die kunnen helpen. 

Onderstaand enkele belangrijke. 

Wijkagent Nieuwkuijk 

Ruud Schippers , 0900 – 8844 

Jeugdzorg Heusden 

Marjolein van Eggelen, 06-18343997 

Hulp na onvrijwillige seks en misbruik 

Blauwe Maan biedt professionele hulp als jij of iemand uit je omgeving te maken heeft gehad met 

onvrijwillige seks, seksueel misbruik of seksueel overschrijdend gedrag. 013-5437501 

Kindertelefoon 

Met de kindertelefoon kun je over alles praten. 0800-0432 

https://centrumveiligesport.nl/
https://centrumveiligesport.nl/media/1034/181119_de-meldcode-gog-en-meldplicht-si-sport_def.pdf

