VV Monnickendam Vertrouwenscontactpersoon
Heb je vragen, problemen of klachten waar je nergens mee terecht kunt en weet je niet wat
je er mee aan moet?
Of word je gepest of heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag (hierna te noemen:
GOG), ook wel ongewenst gedrag genoemd?
Neem dan contact op met onze Vertrouwenscontactpersoon (hierna te noemen: de VCP)
Nico Lammers jr. Hij kan vertrouwelijk met je praten.
Je kunt Nico bereiken:
• telefonisch op 06 23432371;
• per mail vcp@vvmonnickendam.nl
Rol Vertrouwenscontactpersoon
De VCP is de eerste opvang m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. Hij/zij luistert naar het
verhaal, denkt samen met de melder(s) na over vervolgstappen. De meldingen worden altijd
vertrouwelijk behandeld. De meldingen moeten wel schriftelijk gerapporteerd worden aan het
bestuur, dit gebeurt altijd anoniem tenzij de melding gaat om een dermate ernstig incident of
om strafbare feiten. Die moeten direct gemeld worden bij het bestuur, Centrum Veilige Sport
NL of politie. Er zal in zo’n geval natuurlijk eerst met de melder(s) besproken worden hoe dat
verder opgepakt gaat worden.
De VCP is geen begeleider van het vervolgproces, dat kan liggen bij o.a. een externe
Vertrouwenspersoon van het centrum Veilige Sport NL, maatschappelijke- of
welzijnsorganisatie, professional, etc. In samenspraak kan hiernaar worden verwezen. Met
andere woorden, de VCP is de eerste primaire opvang, vanwaar wordt doorverwezen naar
professionele begeleiding.
Hieronder tref je meer informatie op basis waarvan de VCP werkt.
Reglement Vertrouwenscontactpersoon
Het bestuur van de VV Monnickendam wijst minimaal één persoon aan die de functie/rol van
VCP voor de vereniging zal vervullen. Deze VCP vervult zijn/haar taak op basis van de
volgende regels:
1. Taken VCP
2. Grensoverschrijdend Gedrag
3. Vertrouwelijkheid
4. Profiel VCP
Taken Vertrouwenscontactpersoon
De VCP heeft de volgende taken:
• Eerste opvang van slachtoffers van GOG door overige leden van de vereniging dan wel
van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging;
• Aanspreekpunt voor bestuursleden, leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en werknemers
van de vereniging voor (mogelijke) problemen binnen en eventueel buiten de vereniging
die te maken hebben met GOG;
• Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties;
• Mogelijk aanvullende begeleiding van de melder van GOG in het verdere verloop van de
melding, de primaire begeleiding ligt bij de partij die daadwerkelijk vorm geeft;
• Mogelijke bemiddeling naar aanleiding van de melding;
• Anonieme registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur
van de vereniging;

•

Gevraagd en ongevraagd adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging
geven ter voorkoming van GOG.

Grensoverschrijdend Gedrag
Onder Grensoverschrijdend Gedrag wordt in ieder geval verstaan:
• seksuele intimidatie
• agressie en geweld, zowel verbaal als non-verbaal.
• pesten
• discriminatie
• criminaliteit
Ook zorgen over het welzijn van (jeugd)leden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan
de VCP worden gemeld.
Vertrouwelijkheid
De VCP heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.
Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de
melder.
Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de VCP dat direct melden bij het
bestuur. Bestuur, VCP en melder nemen dan de vervolgstappen richting politie en/of
Centrum Veilige Sport NL. Dit gebeurt altijd in samenspraak tussen de drie voornoemde
partijen.

Profiel Vertrouwenscontactpersoon
De VCP:
• is geen lid van het bestuur van de vereniging, werk onafhankelijk en zelfstandig;
• beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en
over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
• beschikt over zelfreflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische
opstelling;
• gaat zeer vertrouwelijk om met informatie;
• beschikt over aantoonbare deskundigheid;
• heeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond;
• heeft kennis van de juridische aspecten rond GOG;
• heeft kennis van de sociale kaart;
• heeft tenminste een HBO denk- en werkniveau;
• is bereid de nodige (na-)scholing te volgen.
Nader info
https://youtu.be/NXQejF0D6Vk

www.centrumveiligesport.nl

Seksuele intimidatie of misbruik in de sport meegemaakt?
Zo kun je als slachtoffer of getuige een melding maken en hulp inschakelen.
Vertrouwenscontactpersoon
Binnen je vereniging kun je altijd praten met de vertrouwenscontactpersoon.
Die kan je helpen met de volgende stap.
Melden bij het bestuur
Als je wilt dat de situatie direct stopt, maak dan een officiële melding bij het bestuur van je
vereniging.
Sportbond
Bij jouw sportbond kun je ook een melding doen via de Vertrouwenscontactpersoon.
Ze kunnen een orde maatregel treffen en hun aanklager vragen om verder onderzoek te
doen. De sportbond werkt aan preventie voor jou en je vereniging.
Centrum Veilige Sport Nederland
Deel je je verhaal liever niet op je verenging of weet je niet hoe te handelen? Voor alle
soorten vragen en meldingen kun je vertrouwelijk bellen of chatten met de medewerkers en
vertrouwenspersonen van het
Centrum Veilige Sport Nederland.
Ook anoniem.
Ze begeleiden je bij het inschakelen van hulp, sportbond of politie. En ze zorgen dat jouw
melding wordt opgevolgd.
Politie
Bij seksueel misbruik, geweld of discriminatie kun je altijd bij de politie een melding maken of
aangifte doen.
Hulpverlening
Heb je iets heftigs meegemaakt? Iemand van Slachtofferhulp of Centrum Seksueel Geweld
kan je begeleiden en als je het nodig hebt psychologische en medische hulp inschakelen.
Het instituut Sportrechtspraak
Is een onafhankelijk instituut dat -binnen de sport- jouw melding kan onderzoeken en kan
laten beoordelen door een tuchtcommissie.
Bij voldoende bewijs, wordt de beschuldigde bestraft. Dit doen ze voor jou en anderen die
veilig en onbezorgd willen blijven sporten.

