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In een ideale wereld bestaan er geen problemen, de realiteit is echter anders. Op school,
maar ook in de sport, komen soms ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen
voor.
Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Maar soms is in gesprek
gaan niet de juiste oplossing, bijvoorbeeld omdat het gebeurde daarvoor te ernstig is. In dat
geval is het tijd voor een andere stap: een klacht over ongewenste omgangsvormen of het
melden van het vermoeden van een ernstige misstand. En in het geval van een misdrijf het
doen van aangifte bij de politie.
Door misstanden en integriteitsschendingen worden slachtoffer(s) en de jeugdafdeling van
v.v. De Alblas benadeeld en geschaad. Het is daarom (ook) in het belang van v.v. De Alblas
om dit te voorkomen en - als het zich toch voordoet – aan kinderen, ouders en vrijwilligers
de (sociale) veiligheid te bieden om hierover een melding te doen.
Ongewenste omgangsvormen zijn: agressie, geweld, discriminatie, pesten en (seksuele)
intimidatie.
Een misstand/integriteitsschending is een schending van wettelijke voorschriften of
beleidsregels; een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu; of een
onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten van handelen. Voorbeelden zijn corruptie,
verspilling, misbruik van bevoegdheden, diefstal, fraude, verduistering,
belangenverstrengeling.
Kinderen, ouders en vrijwilligers van de jeugdafdeling van v.v. De Alblas kunnen
geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele
intimidatie, discriminatie en agressie. Of geconfronteerd worden met misstanden zoals
fraude, misbruik van bevoegdheden en corruptie.
Het is prettig als een getroffene met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon
binnen de jeugdafdeling van v.v. De Alblas.
De vertrouwenspersonen van de jeugdafdeling van v.v. De Alblas hebben tot taak de eerste
opvang te verzorgen van slachtoffers van ongewenst gedrag en misstanden van overige
leden dan wel personen die op enigerlei wijze in relatie staan tot de jeugdafdeling van
v.v. De Alblas.
Het taakgebied kan verder uiteenlopen van het adviseren/bemiddelen tot het ondersteunen
bij het proces van melding en zo nodig bij het zetten van de eerste stappen naar
professionele ondersteuning.
Doet zich onverhoopt een situatie van ongewenst gedrag of misstand voor, dan ziet v.v. De
Alblas het graag dat men een beroep doet op de ondersteuning van de vertrouwenspersoon.
Uiteraard staat het eenieder vrij om een beroep te kunnen doen op een ander vertrouwd lid
van de vereniging.
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Procedure
1. Een kind, ouder of vrijwilliger die geconfronteerd wordt met ongewenste
omgangsvormen en integriteitsschendingen kan bij de vertrouwenspersoon een
klacht indienen, bij voorkeur schriftelijk.
2. Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingebracht. Van een
mondelinge klacht wordt een verslag gemaakt dat wordt ondertekend door de klager
en door de vertrouwenspersoon. De klager krijgt een afschrift van dit verslag. De
vertrouwenspersoon adviseert en overlegt met de klager of de procedure moet
worden voortgezet.
3. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
4. De vertrouwenspersoon stelt de jeugdvoorzitter in kennis van het feit dat hij/zij een
klacht onderzoekt.
5. De vertrouwenspersoon onderzoekt de klacht door klager en aangeklaagde buiten
elkaars aanwezigheid te horen. Dit horen geschiedt uiterlijk binnen twee weken nadat
de klacht ingediend is. Indien de geklaagde weigert te worden gehoord, zal de
vertrouwenspersoon (per aangetekende) brief de betrokkene uitnodigen alsnog
schriftelijk of mondeling te reageren. Voldoet de aangeklaagde niet aan dit verzoek
dan wordt de weigering in de procedure opgenomen.
6. Indien noodzakelijk kan de vertrouwenspersoon, met in acht neming van de grootst
mogelijke zorgvuldigheid, andere personen die bij de kwestie betrokken zijn, horen.
Er kan voor gekozen worden om gebruik te maken van een schriftelijke
geheimhoudingsplicht.
7. Van een strafbaar feit wordt het jeugdbestuur (de jeugdvoorzitter) onmiddellijk op de
hoogte gesteld. Mocht het strafbare feit betrekking hebben op het jeugdbestuur, dan
wordt het hoofdbestuur onmiddellijk op de hoogte gesteld.
8. De vertrouwenspersoon rapporteert zijn bevindingen en geeft aan of de klacht
gegrond of ongegrond is gebleken. Klager en aangeklaagde ontvangen een afschrift
van het rapport.
9. De vertrouwenspersoon stuurt het rapport vergezeld van een advies over eventuele
maatregelen naar het (jeugd)bestuur. Mocht de klacht betrekking hebben op het
jeugdbestuur, dan wordt het rapport naar het hoofdbestuur gestuurd.
10. Indien de klager tijdens de procedure de klacht intrekt, wordt dit door de klager, bij
voorkeur schriftelijk, aan de vertrouwenspersoon meegedeeld.
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11. Na ontvangst van het rapport en advies wordt dit onderwerp op de eerstvolgende
agenda van de (jeugd)bestuursvergadering geagendeerd. Mocht de klacht zo ernstig
zijn dan zal er eerder of zelf direct (juridische) actie, in overleg met het
(jeugd)bestuur, ondernomen worden en wordt er niet gewacht op een eerstvolgende
vergadering.
12. Het (jeugd)bestuur neemt eventuele maatregelen en stelt hiervan klager en
aangeklaagde schriftelijk op de hoogte.
Deze bovenstaande procedure wordt ieder jaar geëvalueerd door de vertrouwenspersonen
en het jeugdbestuur.

Reglement vertrouwenspersonen

1. Het jeugdbestuur van v.v. De Alblas wijst minimaal twee personen aan die de functie
van vertrouwenspersoon voor de vereniging zullen vervullen.
2. Van deze personen is er minimaal één man en minimaal één vrouw.
3. Een vertrouwenspersoon hoeft geen lid van de vereniging te zijn dan wel te worden.
4. De vertrouwenspersonen hebben de volgende taken:
• voor kinderen, ouders, vrijwilligers en werknemers (binnen de jeugdafdeling)
zijn zij aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de
vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag (artikel 5);
• indien in eerste instantie een bestuurslid of andere vrijwilliger door de melder
wordt benaderd, kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenspersoon
worden ingeschakeld;
• het bestuurslid of de vrijwilliger dient de melder op deze mogelijkheid te
wijzen;
• op verzoek van de betrokkene(n) kunnen bestuursleden of andere derden
direct of in een later stadium aan het vertrouwensgesprek deelnemen;
• de vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
• de vertrouwenspersoon brengt rapport uit bij het jeugdbestuur;
• de vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop en
eventuele aangifte bij politie van het ongewenste gedrag;
• de vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoord vragen, verwijst naar
hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert;
• de vertrouwenspersoon behandelt zaken in vertrouwelijke sfeer en zorgt er
voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
• de vertrouwenspersoon adviseert het jeugdbestuur gevraagd en ongevraagd
over zaken betreffende ongewenst gedrag en hoe dit is te voorkomen;
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•

de vertrouwenspersoon kan eventueel in algemene zin, maar niet rechtstreeks
voortvloeiend uit een vertrouwenszaak, ter preventie zaken publiceren in het
cluborgaan.

5. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:
A. Ongewenste omgangsvormen, zoals agressie, geweld, discriminatie, pesten en
(seksuele) intimidatie;
B. misstanden / integriteitsschendingen, zoals corruptie, verspilling, misbruik van
bevoegdheden, diefstal, fraude, verduistering, belangenverstrengeling.
6. Een lid dat als vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of
geroyeerd naar aanleiding van een actie die hij vanuit zijn functie als
vertrouwenspersoon begaat, zolang dit niet tegen de reglementen en statuten van de
vereniging en de eigen taakomschrijving van de vertrouwenspersoon ingaat.
7. Een vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid om zich te bekwamen in zijn functie
in overleg met en op kosten van de vereniging.
8. Ten bate van het jaarverslag van de secretaris der vereniging geeft de
vertrouwenspersoon uiterlijk 31 mei elk jaar het aantal meldingen over ongewenst
gedrag door aan het jeugdbestuur.
9. Het bestuur maakt middels het jaarverslag van de secretaris in de jaarvergadering
melding van het aantal klachten over ongewenst gedrag.
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