
 
 
 
Veilig sportklimaat en vertrouwenscontactpersoon 

Ruutvoorn wil een volleybalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Het kan 
gebeuren dat iemand zich niet veilig en welkom voelt of dat er ongewenst gedrag plaats vindt.  
Als dit voorkomt, willen wij dat als club graag weten en willen we jou daarbij ondersteunen. 
 
Er zijn diverse vormen van ongewenst gedrag zoals: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, 
bedreiging, gewelddadig gedrag. Maar personen kunnen ook andere problemen ervaren waardoor je 
niet kan zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen. 
 
Je kan zelf met deze punten te maken krijgen maar je kan het ook bij een ander zien gebeuren. Je 
kan dan (als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder) contact opnemen met een 
VertrouwensContactPersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik 
zijn coaches, trainers en begeleiders zelfs verplicht om dit te melden bij de VCP. 
 

Wat doet de VCP? 

De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. 
Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het verstandig om er andere 
deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is 
onafhankelijk. 
Bij seksuele intimidatie en seksueel overschijdend gedrag gelden er aanvullende regels. 
Wanneer begeleiders vermoedens hebben van een situatie waarin sprake is/is geweest van seksuele 
intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit te melden bij een VCP. De VCP moet dit 
melden bij het clubbestuur en het clubbestuur moet dit vervolgens melden bij de bond. 
 

Wie is de VCP van Ruutvoorn en hoe kan je ze bereiken? 

Gijs van Dalfsen en Marlon Verhage zijn de vertrouwenscontactpersonen van Ruutvoorn. Je kunt ze 
bellen of een whatsapp bericht sturen. 
Gijs van Dalfsen 06-3773 8163 
Marlon Verhage 06-2745 3689 
 
Ze nemen zo snel mogelijk contact met je op. Het contact is uitsluitend bedoeld om een afspraak te 
maken voor een gesprek en niet om dan al te vertellen waar het over gaat. 
 


