Beleid Veilig Sportklimaat SV Heeten
Achtergrond en visie
Een belangrijk speerpunt binnen onze vereniging is het creëren van een veilig
sportklimaat voor jong en oud. Een veilige sportomgeving betekent dat niemand in
aanraking komt met grensoverschrijdend gedrag. Hiermee worden alle vormen van
gedrag bedoeld die door een persoon die het ondergaat als ongewenst worden ervaren.
Als vereniging streven we naar een veilige sportomgeving voor iedereen.
Acties ter realisatie / handhaving van een veilig sportklimaat
1. SV Heeten vraagt in diverse uitingen aandacht voor een veilig sportklimaat en
borgt haar beleid hierin.
2. SV Heeten heeft een vertrouwenscontactpersoon.
3. Alle vrijwilligers die binnen onze vereniging werken met jeugdleden tot en met de
(voormalige) A-jeugd, moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen
overleggen. Dit betreffen o.a. leiders, trainers, grensrechters, maar bijvoorbeeld
ook kampbegeleiding. In ons vrijwilligersbeleid staat per taak / functie beschreven
of het overleggen van een VOG verplicht is.
Ad 1. Beleid veilig sportklimaat
 Deze notitie geeft aan op welke wijze SV Heeten een veilig sportklimaat creeert.
 Verdere uitleg is o.a. beschikbaar via http://www.svheeten.nl/veilig-sportklimaat
Ad 2. Taken vertrouwenscontactpersoon
 De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste
aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met
grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste
opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden,
vrijwilligers, bestuur). Degene biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst zo
nodig door voor geschikte hulp.
 De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn
om hulp te krijgen.
 De vertrouwenscontactpersoon werkt aan de hand van het ‘Protocol Sociaal
Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschrijdend gedrag Vertrouwenscontactpersoon van Sportvereniging en Sportbond’ welke is opgezet
door het NOC*NSF en te vinden op hun website.
 De vertrouwenscontactpersoon volgt bij voorkeur voorafgaand of tenminste in het
eerste jaar van dienst de scholing voor vertrouwenscontactpersonen bij het
NOC*NSF. Deze scholing bestaat uit 2 dagdelen en wordt betaald door de
vereniging.
 Gezien de deelnemerseisen voor bovengenoemde scholing is de
vertrouwenscontactpersoon van de vereniging minimaal 25 jaar oud en heeft deze
persoon minimaal HBO denkniveau.
Ad 3. Verklaring omtrent het gedrag
 SV Heeten neemt deel aan de regeling ‘gratis VOG voor vrijwilligers’ van het
ministerie van Veiligheid en Justitie.
 Alle vrijwilligers die binnen onze vereniging werken met jeugdleden t/m A jeugd
(incl. kamp), moeten digitaal een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
aanvragen en deze overleggen aan het bestuur van SV Heeten.
 Iedere 5 jaar wordt de vrijwilliger gevraagd opnieuw een VOG digitaal aan te
vragen en te overleggen aan het bestuur.





VOG’s die mensen reeds in bezit hebben (bijvoorbeeld omdat dit voor het werk
moest worden aangevraagd), worden geaccepteerd als deze niet ouder zijn dan 5
jaar en betrekking hebben tot werkzaamheden met kinderen onder de 18 jaar
(screeningsprofiel ‘personen’; bijvoorbeeld VOG van docenten).
Wanneer een vrijwilliger geen VOG wil of kan overleggen, betekent dit dat
diegene geen vrijwilligerstaak binnen onze vereniging kan uitvoeren waarbij hij/zij
tijdens deze taak rechtstreeks in contact is met leden jonger dan 18 jaar (o.a.
coaches en trainers).

