
 

 

Procedure ter signalering van ongewenst gedrag 

27 april 2022 

Messemaker 1847 wil iedereen een sportieve en sociaal veilige omgeving bieden. Ongewenst 
gedrag past daar niet in. Alle leden, trainers, leiders, ouders en andere betrokkenen zijn daarvoor 
samen verantwoordelijk. Ongewenst gedrag binnen de vereniging wordt niet geaccepteerd en er 
wordt alles aan gedaan om dit te voorkomen. Er kunnen helaas zaken of gebeurtenissen 
voorkomen die niet prettig zijn. 

Vaak zullen die zaken direct worden besproken met de jeugdleider, wedstrijdleider of andere 
bestuursleden. Maar het kan voorkomen dat je liever met iemand anders wilt praten, omdat het 
onderwerp te gevoelig ligt of gewoon omdat je dat prettiger vindt. 

Daarom is er bij Messemaker een vertrouwenscontactpersoon (VCP) beschikbaar. Deze persoon 
staat vermeld op https://messemaker-1847.nl/wp/bestuur/ . 

De vertrouwenscontactpersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan 
over ongewenst gedrag binnen onze vereniging. Hieronder worden verstaan: seksuele intimidatie 
of ander grensoverschrijdend gedrag (agressie en geweld, bedreiging, pesten en uitsluiting, 
discriminatie en andere vormen van intimidatie). 
De VCP vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en eventueel bezoekers. 

Wil je met iemand praten stuur dan een berichtje naar vertrouwenspersoon@messemaker-
1847.nl, De VCP zal z.s.m. contact met je opnemen. 

Het gesprek is vertrouwelijk. Hoe het vervolg eruit zal zien, wordt altijd met de betrokkene en 
VCP samen bepaald: alleen advies, verdere begeleiding en/of bemiddeling of doorverwijzing naar 
een andere vorm van professionele ondersteuning. 

Specifiek in het geval van seksuele intimidatie en misbruik in de sport en hoe dan te handelen 

volgen we de werkwijze zoals weergegeven in de infographic van het NOC-NSF: 

https://centrumveiligesport.nl/media/1033/190313_infographic_noc-nsf_sexuele-intimidatie.pdf  

Werkwijze van de VCP 

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft 
over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor 
iedereen binnen de vereniging: sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, 
vrijwilligers en bestuur met een klacht of een vraag betreffende grensoverschrijdend gedrag.  

De VCP biedt altijd een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast 
adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.  

De VCP zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u wel de weg naar een goede 
oplossing proberen aan te geven. De VCP kan u informeren over de procedures en 
mogelijkheden om hulp te krijgen en kent de mogelijke vervolgstappen.  

De VCP rapporteert alle incidenten die bij haar gemeld worden, desgewenst anoniem, aan het 
bestuur.  

Wat te doen als je vragen of twijfels hebt bij het vertellen van je verhaal aan de VCP?  

Als je te maken hebt met seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag dan kan dit 
tot veel onzekerheid, twijfels en vragen leiden. Als je vragen hebt of twijfels hebt bij het vertellen 
van je verhaal, dan kun je contact opnemen met het meldpunt Centrum Veilige Sport van 
NOC*NSF.  

Dit kun je doen door te mailen naar centrumveiligesport@nocnsf.nl of te bellen met  
0900 – 202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.30-18.00 uur).  
 
Zie ook: https://www.schaakbond.nl/clubs/veilig-sporten/voorkomen-van-ongewenst-gedrag 
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