VERTROUWENS
PERSONEN

VERTROUWENSPERSONEN
S.V. Terheijden is een voetbalvereniging waar iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt. De vereniging
bindt en verbindt leden en laat deze in een veilige omgeving zichzelf ontwikkelen als persoon en als
voetballer. We doen er met elkaar alles aan om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren
en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.
Wanneer een ouder, een kind of een andere betrokkene bij de club ontevreden is over de gang van
zaken binnen S.V. Terheijden, is het van belang dit bespreekbaar te maken. Hiervoor kan iedereen
altijd terecht bij de coach, trainer of de verantwoordelijke persoon binnen het bestuur. Zij zijn altijd
eerste aanspreekpunt.
Maar stel nu dat er iets gebeurt wat iemand niet kan of niet wil bespreken met de trainer, coach of het
bestuur; dan is er de vertrouwenspersoon. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen
dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.
Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een
vertrouwenspersoon kan iedereen terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang
bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders,
begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde
gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo
voorkomen worden.
Waar is de vertrouwenspersoon voor?
Een vertrouwenspersoon kan betrokkenen ondersteunen in het zoeken naar de juiste weg om de
ontevredenheid bespreekbaar te maken.
In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier
omheen: die tussen S.V. Terheijden-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden én waarbij een
relatie is tussen activiteiten binnen S.V. Terheijden-verband en de betrokkene(n).
Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van S.V. Terheijden?
De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan over:
•
•
•
•
•
•
•

pesten en gepest worden
het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een
teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig
een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving
hier mee te maken heeft
je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het
team
je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
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De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen S.V. Terheijden

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk
zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren. Van de gesprekken die er tussen jou
en de vertrouwenspersoon plaatsvinden wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat jij daar
toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent*
De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen niet onder de verantwoording van het Bestuur. Wel
rapporteert de vertrouwenspersoon bij het afsluiten van het jaar aan het bestuur óf er meldingen zijn
geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben
plaatsgevonden. Dit alles om eventueel verbeteringen te kunnen toepassen. Er worden in deze
meldingen nooit namen en details genoemd.
Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?
•
•
•
•

Verschillen van inzicht over technisch beleid zoals gevoerd door trainers, coaches, commissies of
Bestuur;
Problemen over teamsamenstellingen;
Problemen over besluiten van Bestuur of Ledenvergadering .
De vertrouwenspersoon is geen advocaat voor beschuldigden en/of beslissingen. Ook speelt de
vertrouwenspersoon niet de rol van rechter, politieagent of therapeut. Hij/Zij biedt een luisterend
oor en samen zoeken we naar naar een oplossing.

De vertrouwenspersonen van S.V. TERHEIJDEN zijn:
Naam:

Contactgegevens:

Mirjam van Dongen

06-14958718 / hami@casema.nl

Maarten Ovington

06-57863845 / m.ovington@hotmail.com

Robin Knook

06-20133113 / robinknook@gmail.com

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste
vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het vertrouwenspunt is bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen
bereikbaarheid. Het nummer is: 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut).
*De vertrouwenspersoon komt het interne verschoningsrecht toe binnen de vereniging. Dit houdt in
dat de vertrouwenspersoon niet verplicht kan worden om informatie te geven aan andere leden of
vrijwilligers van SVT, ongeacht hun functie. Vertrouwenspersonen hebben echter geen
verschoningsrecht voor de wet. Wanneer de vertrouwenspersoon een melding van een (vermoedelijk)
strafbaar feit krijgt, zal de vertrouwenspersoon naar de wet moeten handelen.
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S.V. Terheijden,

dat zijn wij!
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