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Waarmee kan je bij een vertrouwenscontactpersoon terecht?
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor
iedereen die
● (algemene) opmerkingen, vragen of signalen heeft m.b.t. alle vormen van
grensoverschrijdend gedrag in alle mogelijke mate
● Een incident of conflict wil delen met de VCP
Zowel leden van de vereniging als ook ouders van minderjarige leden of anderen met bevoegd gezag,
kunnen contact opnemen met de VCP.
Wat doet een VCP (met mijn melding)
Een VCP is een luisterend oor en denkt mee met de melder. Indien er sprake is van een juridisch
conflict zal de VCP je informeren over de stappen die hij of zij zal moeten zetten. Dit kan bijvoorbeeld
het informeren van de ouders zijn bij minderjarige leden, het bestuur of het Instituut
Sportrechtspraak (ISR). Bij het bestuur of bij het ISR kan dit in eerste instantie geanonimiseerd. De
melder kan ook worden geïnformeerd over mogelijke verwijzingen naar passende
hulpverleningsinstanties. Mocht er sprake zijn van seksuele intimidatie, dan zal de VCP uitleg geven
over de bestuurlijke meldplicht1. De VCP houdt rekening met zowel het welzijn van de melder als met
het maatschappelijke belang en het belang van de vereniging.
Vertrouwelijkheid van gesprekken
De VCP gaat vertrouwelijk en discreet met informatie om. Gesprekken vallen echter niet onder
geheimhouding zoals bij een arts. Blijkt uit een melding dat er sprake is van een conflict zoals
hierboven vermeld, dan bespreekt de VCP met de melder wie de VCP over dit conflict zal informeren.
Wat doet een VCP niet
● Een VCP doet zelf geen onderzoek. Daar kan het bestuur nadat het is ingelicht door de VCP
eventueel wel toe besluiten.
● Bij een eventueel tuchtrechtelijk traject via de ISR, heeft de VCP geen inhoudelijke taken.
Wel kan hij of zij door de ISR worden bevraagd over de melding.
● Een VCP vraagt niet om bewijslast bij de melder.
Hoe worden de door mij gedeelde gegevens beschermd (AVG)?
De VCP zorgt ervoor dat zijn of haar aantekeningen veilig worden bewaard en draagt deze indien
nodig over aan degene die belast is met het doen van onderzoek. De VCP houdt geen
schaduwadministratie bij.
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Meldplicht voor vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik voor bestuur en de meldverantwoordelijkheid voor leden is in het sport
tuchtrecht aangenomen bij de ALV van de NOC*NSF in 2018. Per 1 april 2019 is het nieuwe reglement Seksuele Intimidatie van het Instituut
Sportrechtspraak (ISR) in werking getreden. De bij het ISR aangesloten sportbonden, en dus de daar aangesloten verenigingen, vallen
hiermee onder de meldplicht. https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/verplicht-te-regelen-veilige-sportcultuur.pdf

