
S.V. Houten – versie 1.0 
 

 
 
S.V. Houten wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en 
zich thuis voelt binnen de vereniging. Gezamenlijk dienen we er alles aan te doen om juist 
grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele 
intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo voor iedereen te zorgen voor een 
prettig en veilig sportklimaat. 
 
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen S.V. Houten een 
vertrouwenscontactpersoon (VCP) is aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon fungeert 
als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen 
de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. 
 
Wie kunnen er terecht bij de vertrouwenscontactpersoon? 
Alle leden, ouders van leden, vrijwilligers en werknemers van S.V. Houten. 
 
Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon? 
Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of 
waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. 
 
Je kunt terecht als je vragen hebt over: 

• Pesten en gepest worden; 
• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij 

hoort; 
• Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste 

intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een 
teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart; 

• Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw 
directe omgeving hier mee te maken heeft; 

• De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team; 
• Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is; 
• Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag; 
• Het beschuldigd worden van eerdergenoemd gedrag; 
• Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van S.V. Houten op de juiste plaats 

is. 
 
Spreek je liever iemand van buiten S.V. Houten, dan kun je ook altijd terecht bij het 
Centrum Veilige Sport (onderdeel van NOC*NSF), Zij zijn te bereiken op 0900-2025590 of 
kijk op www.centrumveiligsport.nl.  
 
Waarvoor is de vertrouwenscontactpersoon niet het juiste aanspreekpunt? 
De vertrouwenscontactpersoon speelt geen rol in voetbal gerelateerde zaken zoals: 

• Teamindelingen; 
• Communicatie tussen trainers en ouders; 
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• Informatievoorziening vanuit de club; 
• Wisselbeleid. 

 
Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon? 
Het kan in bepaalde situaties belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of 
probleem te betrekken of elders advies te vragen. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in 
goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou (en over jouw situatie) en 
de vertrouwenscontactpersoon van S.V. Houten plaatsvinden zal vertrouwelijk worden 
omgegaan. 
 
Verantwoordelijkheid voor vertrouwenscontactpersoon? 
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid 
van het dagelijks bestuur van S.V. Houten. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig 
tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter of er meldingen 
zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben 
plaatsgevonden. Deze rapportage legt de vertrouwenscontactpersoon altijd eerst aan je 
voor. Daarnaast mag je ervoor kiezen anoniem te blijven. 
 
Wie is de vertrouwenspersoon van S.V. Houten? 
De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal, denkt in gezamenlijkheid na over 
de te nemen stappen en helpt je verder. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te 
bedenken, maar is een luisterend oor de eerste stap naar een oplossing.  
 
De vertrouwenscontactpersoon van S.V. Houten is: Patrick van Buuren. 
Patrick is te bereiken op: vcp@svhouten.nl. 
 
 
 


