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Vertrouwens Contact Persoon (VCP)                                               
bij ongewenst gedrag binnen v.v. RSC 

 
Voetbalvereniging  RSC wil een vereniging zijn waar RSC-ers elkaar en hun gasten 
behandelen op een open, sportieve en respectvolle wijze, waardoor iedereen zich veilig en 
prettig voelt en graag naar de vereniging komt. Daarvoor is nodig dat we ons houden aan 
gebruikelijke omgangsnormen: een eerlijke en vriendelijke bejegening, wederzijds 
vertrouwen en een bereidheid om, als zich eens een meningsverschil/incident voordoet, dat 
met elkaar te bespreken en een oplossing te vinden. 
Verreweg de meeste RSC-ers houden zich aan die regels, simpelweg omdat ze dat normaal 
vinden, zich er prettig bij voelen en een goed contact met clubgenoten en gasten op prijs 
stellen. Toch kan het gebeuren dat óók bij v.v. RSC ongewenst gedrag plaats vindt. Dit 
gedrag kan, als het niet in de kiem gesmoord wordt, vervelende gevolgen hebben. 
 

Ongewenst Gedrag 
Ongewenst gedrag is een begrip waar je veel onder kunt verstaan. Wij bedoelen ermee elk 
gedrag dat wordt ervaren als: 

• Sociaal isoleren 
• Sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken 
• Pesten/bespotten 
• Roddelen 
• Bedreiging: verbaal of lichamelijk 
• Seksuele intimidatie 
• Racisme 

• Elke andere handeling van een individu of groep, gericht op een individu of groep, die 
deze handelingen als ongewenst ervaren. Ook onbewuste acties kunnen als 
ongewenst ervaren worden. Iets dat onschuldig begon, als een grapje, kan uitgroeien 
tot vervelend gedrag. 
 

Deze gedragingen worden binnen v.v. RSC (ook activiteiten vallend binnen het kader van 
v.v. RSC) niet geaccepteerd! 
 

Contact met Vertrouwens Contact Persoon (VCP)                                                
Heb jij of je kind last van ongewenst gedrag (zie boven) of heb je goede ideeën om RSC en 
haar leden een veiligere sportomgeving te geven, dan kun je contact opnemen met één van 
de Vertrouwens Contact Personen (VCP) van v.v. RSC:  
 
− Miranda Oude Lashof-Gruyters1 Telefoon: 06-53920965 / mirandagruyters@hotmail.com 
− Bertus Siemerink2   Telefoon: 06-13578258 / bertussiemerink@gmail.com 
 
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Bij geen gehoor, spreek dan de 
voicemail in, dan bellen we zo spoedig mogelijk terug of stuur een mail. 
Ook is het mogelijk om de hulplijn van het NOC*NSF te bellen op 0900-2025590 (op 
werkdagen van 8.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur (10 cent per 
minuut)). 
 
Beide contactpersonen hebben de training Vertrouwens Contact Persoon (VCP) gevolgd bij 
NOC*NSF. 

 
1 Link naar Miranda Oude Lashof-Gruyters (stelt zich nader aan u voor) 
2 Link naar Bertus Siemerink (stelt zich nader aan u voor). 

file:///E:/Data%20D/RSC/Vertrouwenscommissie/Even%20voorstelllen%20%20VCP%20Miranda%20Oude%20Lashof-Gruyters.pdf
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De Vertrouwens Contact Persoon van v.v. RSC is binnen de vereniging het eerste 
aanspreekpunt/opvang voor een ieder die opmerkingen, vragen, meldingen, vermoedens of 
klachten heeft met betrekking tot ongewenst gedrag of hierover een gesprek wil met de 
vereniging. 
De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, 
vrijwilligers en bestuur. De VCP zal de klacht zelf niet inhoudelijk behandelen, maar 
zal luisteren naar je verhaal en samen met jou bespreken welke stappen er mogelijk zijn en 
welke consequenties deze stappen kunnen hebben. Ook zullen mogelijke doorverwijzingen 
aan bod komen. De gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.  
 
I.v.m. met de verantwoordelijkheid van het bestuur om eventuele gevolgen van meldingen 
te kunnen beoordelen, zal elke melding geanonimiseerd besproken worden, alles in 
overleg/toestemming met jou als betrokkene.  
In bepaalde gevallen zitten aan deze vertrouwelijkheid een begrenzing. Dit zal indien van 
toepassing in een gesprek verder worden toegelicht.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


