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Procedure grensoverschrijdend gedrag bij de vereniging 
Vertrouwenscontactpersoon 
VCP: Veronique Donia Nota (06.2341.6381) 
 
 

Briefnummer Contactpersoon Telefoonnummer Datum 

2022.0316 Peter van Lier  06 2682 0884  16-03-2022 

 

Inleiding  
Gezien de laatste maatschappelijke ontwikkelingen is besloten om binnen de vereniging een 

VertrouwensContactPersoon (VCP) aan te stellen. De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt 

voor iedereen die vragen, opmerkingen of signalen heeft met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. 

Grensoverschrijdend gedrag gaat over agressie, geweld, pesten, uitsluiting, discriminatie en andere vormen 

van intimidatie. De VCP is aanspreekbaar voor iedereen die een relatie heeft met onze vereniging, hetzij als 

lid, hetzij als ouder van een van onze leden. Gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk, maar vallen niet 

onder de geheimhoudingsplicht. De VCP brengt formeel (indien gewenst anoniem) verslag uit aan het 

bestuur. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van haar leden. Onze kersverse VCP 

zal zich hieronder aan jullie voorstellen. Wij zijn als bestuur erg verheugd om zo een professionele VCP, die 

ook een Aikido collega is bij ons op de mat in Woerden, aan te kunnen stellen.   

 

Onze vertrouwenscontactpersoon 
“Mijn naam is Veronique Donia Nota (1968) en werkzaam als Haptotherapeut, trainer en coach in Woerden. Ik heb de opleiding 

gevolgd van Vertrouwenscontactpersoon bij de Academie voor sportkader van het NOC*NFS. De reden dat ik 

Vertrouwenscontactpersoon ben geworden is omdat ik het belangrijk vindt dat je als sporter en als mens veilig voelt. Een veilig 

sportklimaat gaat niet alleen over grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied, maar kan ook gaan over pestgedrag of conflicten 

tussen trainers of sporters onderling. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook belangrijk dat het gaat om veiligheid met betrekking tot de 

kleed- en doucheruimte of de ruimte waar de sport wordt beoefend. Het werk van de VCP-er is er om te zorgen dat er binnen de 

vereniging, bestuurders, trainers en ouders die actief zijn binnen de vereniging te kunnen handelen tegen grensoverschrijdend 

gedrag. Als VCP-er ben je onpartijdig en ter stimulatie om incidenten zelf op te laten lossen binnen de club. Mensen moeten de 

gelegenheid krijgen om ergens neutraal contact op te nemen om hun persoonlijke verhaal te kunnen doen.” 

 

Met Veronique kan contact opgenomen worden via de email (info@donianotahaptonomie.nl) of op haar mobiele nummer 

(06.2341.6381). Als zij niet bereikbaar is, kun je een bericht inspreken en belt zij z.s.m. naar jullie terug. Wil je meer over Veronique 

weten, kijk dan even op: www.donianotahaptonomie.nl. 

 

Werkwijze signalen binnen de vereniging 
Gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk. Vanuit de rol van de VCP mag er verwacht worden dat er discreet met informatie wordt 

omgegaan. Dit betekent niet dat de gesprekken onder de geheimhouding vallen zoals bij een formele vertrouwenspersoon of een arts. 

De VCP zal in alle gevallen met het bestuur het incident bespreken en in ieder geval verslaglegging voorleggen. 
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Handelswijze grensoverschrijdend gedrag bij de vereniging 
 

1. Zelfs signaleren 

Bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag licht de VCP zelf proactief het bestuur in. Het bestuur besluit daarop tot verdere 

stappen. De VCP kan indien nodig bevraagd worden door de aanklagers van bonden of het ISR (Instituut Sport Rechtspraak). 

 

2. Eerst opvang: verhaal en emoties 

De betrokkene kan in vertrouwen het verhaal kwijt bij de VCP en wordt opgevangen met het verhaal en de emoties die daarbij kunnen 

spelen. De VCP vraag niet naar bewijslast , maar wijst er wel op dat het veiligstellen van belang is en hoe dit het veiligst kan gebeuren. 

 

3. Overleg vervolgstappen 

De betrokkene wordt geïnformeerd over de mogelijke vervolgstappen en over (externe) instanties hiervoor. De betrokkene maakt 

hierin zelf een keuze of wordt doorverwezen naar die instanties (sportbond, huisarts, CVSN) voor eventuele hulpverlening. 

 

4. Verslag naar bestuur 

De VCP brengt het bestuur (indien gewenst geanonimiseerd) op de hoogte en beschrijft welke afspraken er met betrekking tot de 

doorverwijzing zijn gemaakt en houdt rekening met de wet AVG (wet gegevensbescherming). 

 

5. Opheffen vertrouwelijkheid  

Als er vanuit het bestuur gehandeld dient te worden vanuit verantwoordelijkheid kan het voorkomen dat de vertrouwelijkheid van de 

VCP doorbroken moet worden. De betrokkene zal hierover uitleg krijgen en om toestemming worden gevraagd. 

 

6. Vertrouwelijkheid opheffen zonder toestemming betrokkene kan in de volgende gevallen 

Als de betrokkene zelf in gevaar verkeert en niet kan handelen voor de eigen veiligheid. In het algemene belang van een vereniging 

qua veilige sportomgeving. Vanuit het kader van de Nederlandse wetgeving. Vanwege meldplicht vanuit het tuchtrecht. 

 

7. Ter verantwoording opgeroepen 

Volgens het sport tuchtrecht (mei 2018) kan voor vermoedens bij grensoverschrijdend gedrag het betreffende lid kan worden 

opgeroepen bij het bestuur om zich te melden. Het bestuur meld het signaal dan bij Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). 

 

 

Voor meer informatie over veilig sporten kunt u terecht op: 
 

- www.nocnsf.nl 

- www.aikidonederland.nl 

- www.centrumveiligesport.nl 

 

 

Voor overige vragen kunt u te allen tijde terecht bij: 

 

Peter van Lier 

M 06.2682.0884 

Bestuursvoorzitter 

www.aikidogroenehart.nl 

http://www.nocnsf.nl/
http://www.aikidonederland.nl/
http://www.centrumveiligesport.nl/
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