Beleid Verklaring Omtrent het Gedrag
Definitieve versie

Inleiding
In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor
minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond seksuele intimidatie bij RKC WION hoog op
de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat
voorkomen belangrijker is dan genezen, opent, mede door de situaties regelmatig het nieuws halen,
binnen het thema seksuele intimidatie keer op keer onze ogen.
Belangrijk is om dit onderwerp binnen de vereniging bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van
groot belang dat de vereniging beleid voert tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te
voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels en
het instellen van vertrouwenspersonen, één van de maatregelen waarmee RKC WION een sociaal
veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen.
Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een
daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.
Iedere vereniging is vrij om te bepalen of zij een VOG verlangt van personen met een functie binnen
de club. Het is slechts één van de maatregelen die we kunnen nemen ter preventie van seksuele
intimidatie. Hoewel het verplicht stellen van een VOG het voordoen van ongewenst gedrag nooit
volledig uitsluit, is het een goede manier om als vereniging te laten zien dat wij een veilig
sportklimaat serieus nemen.

Van wie verlangen wij een VOG?
Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden bij de
beantwoording van de vraag van wie een VOG verlangd mag worden. Dat betekent dat er een
limitatieve lijst van functionarissen is opgesteld waarvan wij VOG verlangen.
De vraag om een VOG moet in redelijke verhouding staan tot het te bereiken doel. De VOG zoals hier
bedoeld, is gericht op het voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik van kinderen.
Afgewogen moet worden in welke functies, al dan niet vrijwillig, er bij de vereniging voorkomen
waarbij de functionaris daartoe in de gelegenheid is. Te denken valt aan de personen die langdurige
intensievere contacten hebben met de kinderen, personen die een rol vervullen bij conflictsituatie
rond kinderen en personen die vrijelijk toegang hebben tot de kleedkamers. Dan komen we tot de
volgende groepen:
•
•
•
•

leden commissie nevenactiviteiten
trainers
leden jeugdcommissie
vertrouwenspersonen

•
•

kampbegeleiders
beheerders

Omdat de kwetsbaarheid van, en onze zorg voor kinderen ook geldt ten aanzien van onze G-sporters
en tennissers, wordt ook van de bovengenoemde functionarissen die betrokken zijn bij deze
doelgroepen een VOG verlangd.
Aanvullend op bovenstaande lijst geldt dat In bijzondere situaties het bestuur voor andere functies
een VOG verplicht kan stellen. Indien een VOG niet wordt verstrekt of een persoon geen VOG wenst
aan te vragen, dan besluit het bestuur over het vervolg, indien van toepassing na overleg met de
betrokken commissie.

Aanvraagprocedure
1. RKC WION registreert zich op de website gratisvog.nl.
2. De vereniging initieert het aanvraagproces door per vrijwilliger het eerste deel van het VOG
aanvraagformulier in te vullen. De vrijwilliger vult de rest van het formulier in en maakt de
aanvraag definitief.

Wat indien de VOG niet wordt verstrekt of de vrijwilliger weigert deze aan te vragen?
Uit dit VOG-beleid vloeit voort dat die persoon in die situatie geen functie kan vervullen waarvoor
een VOG vereist is.

Communicatie
Een goede communicatie rond de introductie van de VOG is belangrijk. Niet alleen voor het
verkrijgen en vergroten van draagvlak voor deze verplichting, maar vooral laten wij aan al onze
vrijwilligers, leden en de ouders van de jeugdleden zien dat wij het bieden van een veilig sportklimaat
serieus nemen.
Na vaststelling van het VOG-beleid door het bestuur zal daar in de nieuwsbrief in een artikel bij
worden stilgestaan. Op de website zal daarnaast onder het kopje ‘Over de club’ een tabblad worden
gewijd aan het veiligheidsbeleid.

Ingangsdatum
Het VOG-beleid van RKC WION gaat in met ingang van het seizoen 2015-2016. Dit betekent dat bij
aanvang van het seizoen de aanvraagprocedure voor de VOG minimaal opgestart dient te zijn, bij
voorkeur is de VOG al verstrekt. Daartoe kan in de periode tot aan de start van het seizoen door het
bestuur reeds de procedure worden gestart voor die personen waarvan verondersteld mag worden
dat zij in het nieuwe seizoen een functie zullen vervullen waarvoor een VOG wordt verlangd.

