Vertrouwenscontactpersoon binnen
de club
Een vereniging wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is
met de gymsport. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon klinkt negatief, we doen
er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren
en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.
Waarom een vertrouwenscontactpersoon?
In de praktijk blijkt dat grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kan worden. Wij
willen dit graag wel voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat er
binnen GTV Educa een vertrouwenscontactpersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt
om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk
en veilig blijft.
Voorkomen is beter dan genezen
Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of
waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers,
coaches, ouders, begeleiders en sporters. Melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig)
een einde aan gemaakt wordt, zorgt ervoor dat de ongewenste situatie niet erger wordt en er
ook geen herhaling optreedt.
Contact
Bij GTV Educa is Deborah van Ham het aanspreekpunt voor deze vragen.
Zij is bereikbaar via vertrouwenscontactpersoon@educaveghel.nl

Vertrouwenscontactpersoon
Soms kunnen er bij een vereniging dingen gebeuren, waar je zelf of je kind niet blij
van wordt. (Denk bijvoorbeeld aan gepest worden, of aangeraakt worden wanneer je
dat niet wilt). Advies is dan altijd dat je dat bespreekbaar maakt, bv met trainer,
coach of een ander persoon.
Maar wat als jij of je kind dat niet kunt of wilt?
Dan kun je contact met mij opnemen. Mijn naam is Deborah van Ham; ik ben
vertrouwenscontactpersoon voor GTV Educa. Een vertrouwenscontactpersoon is het
eerste aanspreekpunt voor iedereen -turn(st)ers, ouders van turn(st)ers, trainers,
etc.- , die vragen en/of opmerkingen heeft over grensoverschrijdend gedrag.
We bespreken de situatie vertrouwelijk, en samen zullen we proberen de situatie te
veranderen.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, voel je vrij om me te mailen, dan neem ik
zo snel mogelijk contact met je op. Spreek je liever iemand van buiten de vereniging,
dan kun je ook terecht bij de VCP gemeente Meierijstad (Berbel van Bree), en/of het
Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.
Deborah van Ham

