
Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
VV Groot-Ammers wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier 
bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er 
alles aan om grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, conflicten en ruzie, 
discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Om zo te 
zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat. 
De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen onze club voor iedereen die te maken 
heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met 
iemand over wil praten. De VCP kan het thema bespreekbaar maken en, in overleg, 
preventieve maatregelen treffen. De VCP’ers  binnen onze club zijn: 

Eline Trapman (1965) Peter van der Spoel (1967) 
Het Slot 5, 2967 GK Langerak Achtkanter 1, 2964 HS Groot-Ammers 
Telefoon: 06-83390806 Telefoon: 06-51316982 
E-mail: eline.trapman@terzijdeterzake.nl E-mail: petervdspoel@gmail.com

Als het toch anders loopt  
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en 
gebeurtenissen zijn, waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden 
voorkomen. Binnen VV Groot-Ammers willen wij dit graag voor zijn. 
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen VV Groot-Ammers twee 
vertrouwenscontactpersonen zijn aangesteld. Zij zijn een centraal aanspreekpunt om 
zo met elkaar ervoor te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar 
omgaan, respectvol en veilig is. 

Beter voorkomen dan genezen  
Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk 
stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit 
geldt voor alle leden, maar ook voor vrijwilligers en ouders. 
Daarbij is het belangrijk zaken snel te melden. Door snelle melding en erover praten 
met een vertrouwenscontactpersoon, kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat er 
(vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie. Zo streven we er 
met elkaar naar dat de situatie niet verergert en dat herhaling zo mogelijk voorkomen 
wordt. 
Voor meer informatie kun je ook terecht op www.centrumveiligesport.nl 

mailto:eline.trapman@terzijdeterzake.nl
http://www.vvgroot-ammers.nl/link

	Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

