VERTROUWENSPERSOON
SCG 18 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich
veilig thuis voelt binnen de vereniging. Daarom doen we er alles aan om grensoverschrijdend en
ongewenst gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie
binnen onze vereniging tegen te gaan.
De vertrouwenpersonen die zijn aangesteld fungeren als een centraal en onafhankelijk
aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat we binnen de club respectvol met elkaar omgaan.
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Binnen SCG 18 willen wij dat grensoverschrijdend en ongewenst gedrag wordt voorkomen.
Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht voor een luisterend oor. Wij luisteren naar je verhaal en
denken samen na over de te nemen stappen en kijken we hoe we je verder kunnen helpen. Dit geldt
voor alle leden, vrijwilligers en ouders.
Daarom, snel melden. Er over praten en zorgen dat (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een
ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen wordt.
WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENsPERSONEN VAN SCG 18
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:
• pesten en gepest worden,
• machtsmisbruik en verbale agressie,
• het gevoel hebben dat je door je huidskleur, geloof, beperking of seksuele voorkeur er niet bij
hoort,
• grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale en/of fysieke agressie, ongewenste
intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer,
coach, leden of toeschouwers of ander gedrag dat je als onprettig ervaart,
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving
hier mee te maken heeft,
• zorgen over het welzijn van (jeugd)leden, bijvoorbeeld over de thuissituatie,
• de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,
• twijfels bij jezelf of jouw gedrag als ouder, trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of
niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat),
• iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag,
• het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag.
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WAT DOEN DE VERTROUWENSPERSONEN
Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.
De vertrouwenspersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij het bestuur van de
vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die
klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de
melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.
Zij zijn bevoegd, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid, melder,
beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor
de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun
werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.
De vertrouwenspersonen zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent goed gedrag).
HOE VERTROUWELIJK ZIJN DE VERTROUWENSPERSONEN
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem
te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. De meldcode wordt zo nodig toegepast. Dit
natuurlijk altijd in goed overleg met de melder. Met de inhoud van de gesprekken die tussen jou en
de vertrouwenspersoon van SCG 18 plaatsvinden wordt vertrouwelijk omgegaan.
VERANTWOORDELIJKHEID
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het
dagelijks bestuur van SCG’18. Bij het afsluiten van het seizoen, of indien nodig tussentijds,
rapporteren de vertrouwenspersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke
aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze
rapportage zullen geen namen genoemd worden.
Je kunt ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te
vertellen. Je kunt het Vertrouwenspunt Sport benaderen via:
Telefoon: 0900 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) – maandag t/m vrijdag 08.00 – 20.00 uur.
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
Websysteem: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport (volledig anoniem)
WIE ZIJN DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN VAN SCG 18
Rianne van Uden
Anton Minkels
Zij zijn te bereiken per mail: vertrouwenspersoon@scg18.nl
Als reactie op je mail, ontvang je zsm de persoonlijke contactgegevens van de vertrouwenspersonen.
Je kunt zelf aangeven met wie jij het gesprek wilt aangaan.
TOEPASSING BELEID
Procedure voor toepassing van bovenstaand beleid is onlosmakelijk verbonden met en vastgelegd in
het Reglement Vertrouwenspersoon SCG’18 dat op 6 mei 2019 in werking is getreden.
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