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Na een lange zomerstop is de voetbalcompetitie weer begonnen. We hopen dat jullie deze zomer 

allemaal heerlijk zijn uitgerust en weer vol energie staan te trappelen om weer volop te kunnen 

voetballen. In de tussentijd hebben een aantal werkgroepen binnen OBW niet stilgezeten. Er zijn 

mooie plannen ontwikkeld die op het punt staan om geïmplementeerd te worden. In deze 

Update nemen we je mee in deze ontwikkelingen:  

- Integriteits- en veiligheidsbeleid 

- Voorstellen vrijwilligerscommissie 

INTEGRITEITS- EN VEILIGHEIDSBELEID  

Bij OBW willen we onze leden een veilige en gezonde omgeving bieden waarin iedereen zich thuis 

voelt en waar je kunt sporten op de manier die bij jou past. Om dit goed te kunnen waarborgen 

binnen onze club heeft de nieuwe vrijwilligerscommissie in samenwerking met het bestuur een 

veiligheids- en integriteitsbeleid opgesteld. Dit hebben we zorgvuldig gedaan en in nauwe 

afstemming met een klankbordgroep bestaande uit diverse leden van onze vereniging. Het beleid 

is afgeleid van goede voorbeelden van NOC-NSF en de KNVB en vertaald  naar de praktijk: hoe zit 

dat bij OBW? En hoe past dat bij onze waarden en normen?  

Op vrijdag 2 september is het beleid gepresenteerd aan de kaderleden van alle teams. Onze 

kaderleden zijn een belangrijke schakel in het overbrengen van onze waarden en normen naar 

de sportende leden en vervullen een signalerende rol bij ongewenst of grensoverschrijdend 

gedrag. Ook weten zij op welke wijze zij ondersteuning kunnen inschakelen bij dergelijke 

situaties.  

Het integriteits- en veiligheidsbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:  

• Aan alle vrijwilligers vragen we om kennis te nemen van het beleid en zich te 

conformeren aan dit beleid door middel van het ondertekenen van onze Gedragscode 

voor Vrijwilligers. 

• Aan al onze sportende leden vragen we om kennis te nemen van onze Gedragscode voor 

Sportende Leden en hier naar te handelen. 

• Al onze vrijwilligers die met leden onder de 18 jaar werken vragen een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) aan welke wordt vastgelegd in onze ledenadministratie.  

De informatie is terug te lezen op onze website onder het kopje: 

https://www.obw.nl/612/veiligheid-en-integriteit/ 

Het integriteits- en veiligheidsbeleid hebben wij verkort samengevat en gevisualiseerd in de 

Kernwaarden OBW. Deze flyer zal de komende tijd aan alle leden worden uitgereikt en ook op 

verschillende plaatsen op onze accommodatie zijn terug te vinden.  

Heb je nog vragen? Stel ze gerust: vrijwilligers@obw.nl 

 

 

https://www.obw.nl/612/veiligheid-en-integriteit/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE STELT ZICH VOOR  
Sinds kort heeft OBW een vrijwilligerscommissie!  Deze bestaat uit Petra Roelofs, Vanessa ten 

Brinke en Jacqueline van Heel. Onderstaand stellen zij zich voor:  

 

Jacqueline van Heel 

Ik ben Jacqueline van Heel, 54 jaar. Geboren en getogen in 

het westen van het land en sinds 2002 woon ik met veel 

plezier in Zevenaar. Ik ben de moeder van Jamey (32 jaar), 

Boris en Bruno (13 jaar) en de oma van Irja (8 jaar). De 

tweeling is samen begonnen met voetballen bij OBW toen ze 

7 jaar waren. Bruno is 2 jaar geleden gestopt met 

voetballen. Boris (op de foto) is nog steeds een fanatieke en 

toegewijde OBW speler. De activiteiten voor de 

vrijwilligerscommissie waar ik sinds kort onderdeel van 

uitmaak, sluiten goed aan bij mijn werkervaring, 

achtergrond en interesses. Ik hoop dat ik de komende periode een mooie bijdrage kan leveren 

aan een soepel lopende vrijwilligersorganisatie en van betekenis te zijn voor OBW en haar 

vrijwilligers. Daar ga ik in ieder geval mijn uiterste best voor doen!  

 

 

 

 

 



  

Vanessa ten Brinke  

Ik ben Vanessa ten Brinke. Sinds kort ben ik betrokken bij de 

vrijwilligerscommissie. 

Onze dochter Suze voetbalt bij SVO DCS/OBW  MO20-1 en onze zoon 

Jop bij OBW JO15-1. 

Binnenkort start ik met een nieuwe job in het Rijnstate Ziekenhuis. 

Leuk om mijn bijdrage te leveren voor een mooie club als OBW! 

  

  

 
 
 
 

 
 

Petra Roelofs 

Ik ben Petra Roelofs. Samen met Joost en onze drie zoons woon 

ik in het mooie Ooy. 

Onze oudste zoon Jan voetbalt bij OBW JO17-2 en onze jongste 

Willem bij OBW JO13-2. Ik vind voetbal leuk om naar te kijken, 

maar ik loop zelf liever hard! 

Daarnaast doe ik aan bootcamp, hou van muziek en 

concertbezoek, film en dates met vriendinnen. Ik ga graag op 

pad, maar geniet ook van rommelen in en om het huis. 

Ik werk als HR manager bij Sportbedrijf Arnhem; een mooie 

combinatie en ervaring die ik graag inzet bij OBW. Ik heb er zin 

in! 

 
 
De vrijwilligerscommissie ondersteunt OBW met de volgende zaken: 

  

Matchen vrijwilligers 

We koppelen potentiële vrijwilligers aan de diverse OBW commissies/taken. Denk aan 

onderhoudsklussen, administratieve taken, helpen bij evenementen en activiteiten, bardiensten 

draaien of trainer / scheids worden.  

Recent hebben we een vrijwilligers-enquête gehouden. Met de uitkomsten hiervan, kunnen we 

mooie matches gaan maken. Sterker nog, er zijn al mooie matches gemaakt! Ook vanuit OBW zelf 

kan een verzoek komen om te helpen gericht te zoeken naar een vrijwilliger. Tevens monitoren 

we het vervolg van een match (ondersteunen met contact opnemen etc). 

  

  



 

 

Aanstelling vrijwilligers 

Na een match, volgt er een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger door een bestuurslid, of 

coördinator van een commissie. Het is ook mogelijk dat een afgevaardigde van de 

vrijwilligerscommissie bij het gesprek aanschuift of het gesprek voert. 

Daarna zien we erop toe dat de vrijwilliger wordt aangemeld bij de ledenadministratie. De 

gedragscode voor vrijwilligers dient getekend te worden en er dient (in geval van omgang met 

personen) een VOG te worden aangevraagd. 

  

Aandacht voor vrijwilligers 

Of het nu om een jubilaris gaat, een afscheid, of zomaar een vrijwilliger in het zonnetje zetten: we 

willen onze waardering laten blijken op diverse momenten en manieren. 

Daarnaast organiseren we momenten voor de vrijwilligers: denk aan een gezellig uitje of een 

thema-avond over onderwerpen die voor vrijwilligers(groepen) interessant zijn. We zullen bij 

onze vrijwilligers ophalen waaraan behoefte is. 

  

Wil je de vrijwilligerscommissie komen versterken? Schroom niet en stuur een berichtje 

naar: vrijwilligers@obw.nl 
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