Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Sportclub Neede wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar
sport; voetballen. Dit moet je kunnen doen in een sociaal veilige en respectvolle omgeving.
We doen er dan ook alles aan om zaken als pesten, discrimineren, seksueel overschrijdend
gedrag of ander ongewenst gedrag binnen onze vereniging te voorkomen.
Onder grensoverschrijdend gedrag c.q. seksuele intimidatie wordt gedrag verstaan dat als
ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Als Bestuur voelen we ons verantwoordelijk dat (jeugd)leden in een veilig(er) sportklimaat
hun sport kunnen beoefenen en is het onze plicht om maatregelen te treffen om
ongewenst gedrag binnen onze club te verkleinen. Het aanstellen van een
Vertrouwenscontactpersoon was de eerste maatregel en de volgende maatregel is het
invoeren van een VOG.
Een VOG is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager
strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de
verklaring wordt aangevraagd. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden en
vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan een relevante functie bij
onze vereniging kunnen uitoefenen. Er wordt alleen getoetst op de volgende
functieaspecten;



Belast zijn met de zorg voor minderjarigen.
Belast zijn met de zorg voor mensen met een beperking, niet leeftijd
gebonden.

Bij Sp. Neede zal een VOG worden verlangd van trainers/leiders/begeleiders en verzorgers
van jeugdteams tot 18 jaar en G teams. Voor leden van de laatste teams geldt geen leeftijd
grens.
Een VOG wordt door Sp. Neede aangevraagd met vermelding van achternaam, voorletters,
geboortedatum en e-mailadres.
De vrijwilliger krijgt per mail een bericht en daar wordt de procedure toegelicht. Bezit van
DigiD is wel een voorwaarde. De VOG wordt rechtstreeks, per post, naar de vrijwilliger
gestuurd. Het origineel s.v.p. inleveren bij Marleen Kosterink (Secretariaat) en zij zal dit
archiveren. Op de Bestuurskamer heeft zij een post laatje.

