
Beste VVAC-ers, 

Ik ben Mohammed Taheri, 25 jaar oud en woonachtig in Goudriaan. Bij de meeste van jullie zal ik 

beter bekend staan als gewoon ‘Mo’, net zo makkelijk! Vanaf het seizoen 2020-2021 zal ik samen 

met Mirjam Nederhof-den Boef, de huidige vertrouwenspersoon, de rol van vertrouwenspersoon 

voor onze vereniging gaan vervullen.  

Ik heb een Social Work (profiel jeugd) achtergrond en heb in de afgelopen jaren veel ervaring 

opgedaan met het werken met jongeren en kinderen. Zo heb ik mij gedurende één jaar ingezet voor 

het Giovanni van Bronckhorst Foundation. Hiervoor begeleidde ik kinderen uit groep 7 en 8 met een 

leerachterstand middels een sport- en onderwijstraject. Daarnaast ben ik als student mentor en 

coach geweest van leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Naast jeugdhulp heb ik ook met andere 

doelgroepen gewerkt op het gebied van financiën, werk/dagbesteding, gezondheid en wonen.  

Na jaren zelf actief te hebben gevoetbald, heb ik wegens verschillende knieblessures de keuze 

gemaakt om te stoppen met voetballen. Uiteraard blijf ik actief op onze verenging. Ik zal volgend 

seizoen samen met Lars Coerts trainer en coach zijn van de JO11-1. Daarnaast zal ik regelmatig te 

vinden zijn in de kantine, achter de bar of op het veld als scheidsrechter.  

Gezamenlijk zijn wij als club ervoor verantwoordelijk om bij te dragen aan een prettig en veilig 

sportklimaat. Dit betekent dat er binnen onze verenging geen ruime mag zijn voor pesterijen, 

discriminatie, (seksuele) intimidatie of andere soorten van grensoverschrijdend gedrag. Als je te 

maken hebt met dit soort gedrag, of iemand vanuit je omgeving, of je wilt gewoon over iets praten, 

neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. We zullen altijd benaderbaar zijn en voor je 

klaar staan. Als je precies wilt weten wat een vertrouwenspersoon doet, lees dan het document op 

de VVAC website waarin alles wordt uitgelegd. 

Ik ben ontzettend enthousiast om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze club. Alle dank 

hiervoor.  

Met sportieve groet, 

Mo Taheri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


