
UNA vraagt Verklaring Omtrent Gedrag aan vrijwilligers 

 

Project In Veilige Handen 

 

De gemeente Veldhoven en Stimulans Vrijwilligersbureau willen een veilige omgeving voor 

alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en 

jongeren tot 18 jaar organiseren. Daarom is het project In Veilige Handen gestart. Eén van de 

middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is 

het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met 

minderjarigen werken.  

Het bestuur van UNA onderschrijft deze actie en wil als onderdeel van haar beleid alle 

medewerkers van 16 jaar en ouder,  die direct contact hebben met minderjarigen, vragen 

om een Verklaring Omtrent Gedrag.  Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, 

jeugdscheidsrechters en jeugdcommissieleden. Alle leden van het hoofdbestuur vragen ook 

een VOG aan. 

Invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer 
zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in 
de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te 
maken heeft. 
Het aanvragen van een VOG kost geld. Dankzij een subsidiemaatregel van de regering en de 

medewerking van de gemeente Veldhoven kunnen vrijwilligers van UNA gratis een VOG 

aanvragen. 

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende reden, niet aan deze aanvraag 

mee te werken. Met ingang van het seizoen 2013-2014 stelt UNA het overleggen van een 

VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met 

ingang van het seizoen 2013-2014 geen functie meer bekleden waarbij direct contact met 

minderjarigen aan de orde is. Het proces van aanvragen voor de huidige groep medewerkers 

die in Veldhoven woont kan,  door overleg met de gemeente, collectief geschieden. 

Vrijwilligers die al over een VOG beschikken kunnen een kopie van het huidige exemplaar 

aanleveren. 

 

 

 

 

 



Hoe verloopt het proces? 

 Voor inwoners van de gemeente Veldhoven: 

Het bestuur van UNA heeft  met de gemeente Veldhoven afspraken kunnen maken over een 

procedure, waarbij UNA de aanvragen verzamelt en aan de gemeente overhandigt. De 

vrijwilligers hoeven de kosten van de aanvraag hierbij niet voor te schieten.  

Alle vrijwilligers krijgen een deels ingevuld aanvraagformulier. De vrijwilliger vult het 

formulier verder in en levert dit in bij  één van de contactpersonen van UNA met een kopie 

van een geldig identiteitsbewijs. Bij een identiteitskaart  of rijbewijs moeten voor- en 

achterkant gekopieerd worden!! Na ontvangst van  de VOG levert hij of zij deze in bij één 

van de contactpersonen.  

 

 Voor vrijwilligers die niet in Veldhoven wonen: 

De vrijwilliger gaat met het ingevulde aanvraagformulier en een geldig identiteitsbewijs naar 

het gemeentehuis van zijn/haar woonplaats. Daar betaalt hij/zij de kosten van de aanvraag       

(€ 30,05). Na ontvangst van de VOG levert hij/zij deze in bij één van de contactpersonen van 

UNA, samen met het betalingsbewijs en het rekeningnummer waarop het bedrag gestort 

kan worden.  

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Marlinde Bataille via telefoon 06-19576149 of 

via mbataille@live.nl. 

 
 
De contactpersonen bij UNA voor het inleveren van het aanvraagformulier en vervolgens de 
VOG zijn Wim Habraken, Leo Heijmans en Paul Sprengers. Ingevulde formulieren en de 
VOG’s kunnen bij één van deze personen ingeleverd worden, of in het postbakje van Wim 
Habraken gelegd worden.  
 
 

Voor meer informatie over de VOG in de sport kunt u de website www.nocnsf.nl/vog 

raadplegen.  
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