
Voorstel aanvulling Verenigingsplan AVW 2016-2020 (sinds ALV 5-3-’18) 

Aanvulling punt 3(ARBO) 
Toevoegen: verwijzing naar Vertrouwenscontactpersoon. Wij verwijzen niet meer  naar  de 
gedragsregels van AtletiekUnie maar naar de gedragsregels van  NOC-NSF. Bovendien hebben we 
onze eigen gedragscode voor sporters en trainers (zie ook bij punt 30 en bijlagen) 

Update punt 4(Bestuursleden)  
Voorzitter André van der Weijde, Secretaris Wendy Sanders, Penningmeester Karin van Wieren, 
Algemeen bestuurslid Dick Meyer. Allen sinds 27 februari 2017 

Aanvulling punt 6 (Taken van de bestuurs-, commissieleden en trainers) 
Vertrouwenscontactpersoon 

Algemene taakomschrijving  
De VCP is contactpersoon binnen de vereniging of bond, betreffende grensoverschrijdend gedrag 
zoals seksuele intimidatie  
Taken van de VCP:  

a. eerste opvang/aanspreekpunt  
De VCP is er voor leden die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag waaronder 
seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.  
De VCP:  
· laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak  
· bespreekt mogelijke doorverwijzingen  
· informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en 

/of tuchtreglement van de betreffende bond  
b. doorverwijzen  

De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF  
vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie 
en/of andere hulpverleners.  

c. preventieactiviteiten  
De VCP: 
· profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de 

organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de 
gedragsregels van de sport worden nageleefd  

· houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en 
sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport.  

· draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke 
ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving  

· geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan 
worden ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag.  

 

Aanvulling punt 14 (Ereleden) 
Sinds 27 februari 2017 : Paul Kreuk en Piet van der Geest 

Voorzitter stelt voor vanaf 27-02-2017 de jubileumviering te benutten om nieuwe ereleden te 
benoemen. In de ALV voorafgaand aan een jubileum kunnen maximaal 2 ereleden voorgedragen 



worden en stemt de ALV erover. Dit voorstel wordt door de ALV unaniem aangenomen.  De feitelijke 
huldiging vind plaats tijdens de jubileumviering (40 jr AVW wordt op 11 juni 2017 gevierd) 

 

30 Veilige Vereniging (nieuw punt) 
De maatschappij verandert, als vereniging vind AVW het belangrijk om aandacht te besteden aan de 
veiligheid van iedereen die bij ons aanwezig is, sporters, vrijwilligers en bezoekers.   

Een vereniging met een veilig sportklimaat kent een vaste en gecontroleerde aanpak op het gebied 
van:  

· Seksuele intimidatie  
· Pesten  
· Discriminatie  
· Respect voor arbiters, trainers en begeleiders  
· Het bestuur van de vereniging treedt consequent en snel op tegen misdragingen van alle aard 

(24/7) 

AVW zet in op drie punten:  

1. Vertrouwenscontactpersoon (zie aanvulling op punt 6) 
2. Verklaring Omtrent Gedrag  

Voorkomen is beter dan genezen, dit cliché is misschien wel nergens zo belangrijk als bij seksuele 
intimidatie. Belangrijk is om dit onderwerp binnen de vereniging bespreekbaar te maken, 
seksuele intimidatie kan ook binnen AVW plaats vinden. Daarnaast is het van groot belang om 
binnen de vereniging beleid te voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. 
Eén van de maatregelen die genomen kan worden ter preventie van Seksuele Intimidatie is het 
invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport 
geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die 
eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan 
uitoefenen. 

3. Gedragscode voor trainers en sporters  (zie bijlagen) 

 

31 Privacy wetgeving (nieuw punt) 
De AVG-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldt met ingang van 25 mei 
2018 voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Ook sportverenigingen & aanbieders 
verwerken persoonsgegevens en zijn verplicht om te voldoen aan de eisen van de AVG. 

AVW volgt de afspraken die de sportbonden samen met NOC*NSF hebben gemaakt met de Stichting 
AVG.  


