
Vertrouwenscontactpersoon 
 

Mijn naam is Saskia en ik ben sinds april 2019 betrokken bij de vereniging als trainer bij CMV. 
Daarnaast ben ik vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. 

Waarom een vertrouwenscontactpersoon? 
Sporten is belangrijk voor veel mensen. Belangrijk hierbij is dat dit veilig kan. De 
VertrouwensContactPersoon (VCP) is aanspreekpunt binnen een vereniging wat betreft 
grensoverschrijdend gedrag en (seksuele) intimidatie. Dit kan gaan over verschillende soorten 
situaties, bijvoorbeeld pestgedrag, bedreiging, ongewenst beeldmateriaal, etc.  Leden, trainers en 
bestuursleden, maar ook ouders/verzorgers en andere naasten kunnen contact opnemen met de 
VCP. De VCP luistert en bespreekt met de melder wat de melder kan doen. De VCP is onafhankelijk 
en zal daarom zelf geen stappen zetten, maar meedenken en adviseren. De melder bepaalt welke 
stappen genomen zullen worden. 

Hoe kun je mij bereiken? 
Ik ben bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon.vvstevo@gmail.com of telefoonnummer 
06 -14 70 10 62. Hier wordt zo snel mogelijk reactie op gegeven, bij voorkeur binnen 24 uur. Er kan 
hierna een gesprek worden gepland. Contact met de VCP is vertrouwelijk, dit wordt niet met 
anderen besproken, tenzij jij hier toestemming voor geeft. Er is wel een grens aan de 
vertrouwelijkheid: wanneer de veiligheid van één of meerdere leden in gevaar is of sprake is van een 
ernstig strafbaar feit. In alle gevallen wordt anoniem doorgegeven aan het bestuur dat er een 
contact heeft plaatsgevonden. 
 

Meer informatie 
Uitgebreidere informatie is te vinden in het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving van het 
Nederlands Olympysch Comité Nederlandse Sport Federatie (NOC NSF): 
https://sportopleidingen.nl/media/1094/protocol-sociaal-veilige-sportomgeving-tbv-seksuele-
intimidatie.pdf 
Het is belangrijk om zaken die onveilig voelen of waar je je zorgen over maakt te bespreken met de 
vertrouwenscontactpersoon of anderen binnen de vereniging. Mocht dit om wat voor reden dan ook 
niet gaan, kun je ook advies inwinnen bij het Centrum Veilige Sport (onderdeel van NOC NSF). Meer 
informatie hierover is te vinden op https://centrumveiligesport.nl/ 

 

 

 


