VERTROUWENSPERSOON
SV WARMUNDA
SV WARMUNDA heeft naast de Commissie Normen en Waarden ook een
vertrouwenspersoon.
Waarvoor kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?
• Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar, het met elkaar
omgaan binnen je team of op ons sportcomplex.
• Als het gaat om vragen over pesten of gepest worden.
• Het gevoel hebben dat je door je uiterlijk, huidskleur, geloof of seksuele
voorkeur er niet bij hoort.
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je wordt benaderd en/of
aangeraakt door een medespeler, leider, trainer of iemand anders bij SV
WARMUNDA en je dit gedrag als onprettig ervaart.
• Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag; je denkt dat iemand in jouw
directe omgeving hier bij SV WARMUNDA last van heeft.
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan
binnen SV WARMUNDA zijn/haar team.
• Je vraagt je af of jouw gedrag, bijvoorbeeld als leider, trainer verstandig is.
• Iemand je direct of indirect (heeft) beticht van ontoelaatbaar gedrag.
• Ook als je niet helemaal zeker bent of je bij de vertrouwenspersoon aan het
juiste adres bent: neem gerust contact op!
• De vertrouwenspersoon heeft in voorkomend geval een luisterend oor voor
zowel de ‘gedupeerde’ als ook voor de ‘veroorzaker/dader’.
Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt
in principe niemand op de hoogte gesteld. Een uitzondering kan gelden in het geval jij
daarvoor (vooraf) toestemming hebt gegeven of jij daarvan vroegtijdig op de hoogte
bent gesteld (bijvoorbeeld in het geval je minderjarig bent). Soms is het ook
belangrijk om ook andere personen bij een vraag of een probleem te betrekken, maar
dit zal nooit zonder overleg en toestemming plaatsvinden.
De activiteiten en werkzaamheden vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid
van het bestuur (lees de voorzitter).
Aan het einde van ieder kalenderjaar rapporteert de vertrouwenspersoon anoniem
zijn bevindingen (aantal en aard van de meldingen, voortgang en afsluiting van
dossiers) aan het bestuur.
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De vertrouwenspersoon zal in beginsel niet zelf behandelen of begeleiden.
Afhankelijk van de ernst van de situatie, en altijd in afstemming met jou ook, wordt
bezien welk (vervolg) traject zal worden bewandeld, mogelijkerwijs met verdere
(professionele) ondersteuning en advies van buiten SV Warmunda.
Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het
Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te
vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 09002025590 (gebruikelijke belkosten). Een andere mogelijkheid is om te mailen:
vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
Gegevens en bereikbaarheid vertrouwenspersoon SV Warmunda

Rolf de Vriend (huisarts te Warmond)
De vertrouwenspersoon is te bereiken via: vertrouwenspersoonsvwarmunda@gmail.com
Bij de vertrouwenspersoon kunnen alle leden, ouders/verzorgers terecht wanneer zij
binnen onze vereniging betrokken raken bij ongewenst gedrag of als zij hiervan
beschuldigd worden of getuige zijn.
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