
Beste VVAC-ers, 

Even voorstellen, voor als je mij niet kent. 

Ik ben Mirjam Nederlof-den Boef, geboren in 1971, getrouwd met René, woonachtig in Bleskensgraaf 

en moeder van 2 zoons: Olaf en Aron. 

VVAC is een goed georganiseerde club met heel veel betrokken en loyale leden en vrijwilligers. De 

sfeer op de Put is gemoedelijk, wie voelt zich er niet thuis?  In 2014 werd bij VVAC als één van de 

eerste verenigingen in de regio een gedragscode en bijbehorend reglement geïntroduceerd. Ik mocht 

in dat proces meedenken en hier een bijdrage aan leveren. Dit reglement zorgt voor transparantie en 

duidelijkheid en nog belangrijker het geeft een handvat om zowel binnen als buiten de vereniging de 

gewenste waarden en normen uit te dragen. Sindsdien vervul ik de functie van vertrouwenspersoon 

op jullie voetbalvereniging. 

Mijn kennismaking met VVAC begon al 15 jaar geleden, onze oudste zoon Olaf heeft 1 seizoen in de 

Fjes gevoetbald en onze jongste zoon Aron begon toen hij 4 was in de mini’s en voetbalt nu nog 

steeds. Ik houd ervan om voetbal te kijken, volg de Eredivisie, Europees voetbal en Ons Oranje en 

kom natuurlijk graag kijken bij Aron. 

Het werk als vertrouwenspersoon geeft mij voldoening, het is fijn om iets te kunnen betekenen voor 

de club en indirect heeft het ook een link met mijn vakgebied. Al ruim 10 jaar heb ik een eigen 

praktijk, genaamd Estivé, waarbij ik als therapeut mensen begeleid die psychosociale problemen 

hebben. Belangrijk in de verbinding met mijn cliënten is o.a. inlevingsvermogen, het goed kunnen 

luisteren, het overzicht kunnen bewaren, gesprekstechniek. Kortom ook vaardigheden en kwaliteiten 

die bij de functie van vertrouwenspersoon goed van pas komen. 

Ik realiseer me dat ik tegenwoordig te weinig op de club rondloop, om mij zo maar even aan te 

kunnen spreken. Maar weet dat een telefoontje, mailtje of appje mogelijk is. Dan ben ik toch dichtbij. 

Als je precies wilt weten wat een vertrouwenspersoon doet, lees dan het document op de VVAC 

website waarin alles wordt uitgelegd. 

Ik hoop nog veel jaren tot jullie dienst te mogen zijn en bedank het bestuur hierbij voor het 

vertrouwen. 

Mirjam 

24-6-2020 

 

 


