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Artikel 1 

 

1.1   De taken van de vertrouwenspersoon zijn: 

• het opvangen, adviseren en begeleiden van een persoon naar aanleiding van een klacht van 

die persoon in verband met ongewenst gedrag 

• het voeren van overleg met de klachtencommissie (anoniem) over individuele klachten 

• de klager behulpzaam zijn bij het schriftelijk indienen van een klacht bij de 

klachtencommissie 

• het bewaken van de uitvoering van een door het bestuur aanvaard advies van de 

vertrouwenspersoon en de klachtencommissie 

• het verwijzen naar andere bevoegde of hulpverlenende instanties 

• het bieden van nazorg voor betrokkene(n) 

 

1.2   Voor werkzaamheden, verricht als vertrouwenspersoon, is geen verantwoording verschuldigd 

aan het bestuur. Er wordt gestreefd naar een oplossing van de klacht zonder de 

klachtencommissie in te schakelen. De vertrouwenspersoon zal nooit stappen ondernemen 

zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klager. Tijdens de procedure bij de 

klachtencommissie kan de vertrouwenspersoon degene die klaagt adviseren en/of 

ondersteunen. De vertrouwenspersoon krijgt alle faciliteiten en scholing die benodigd zijn 

voor het goed uitoefenen van deze taak. 

 

Artikel 2 

 

2.1 De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie leden plus eventueel vervangende leden. In de 

klachtencommissie die in de betreffende klacht een uitspraak doet, zitten geen personen die 

een familieband hebben met de klager dan wel aangeklaagde. 

 

2.2 De benoeming van de leden van de klachtencommissie geschiedt voor de periode van drie jaar. 

Zij kunnen daarna voor eenzelfde aansluitende periode worden herbenoemd. 

 

2.3 Indien de voorzitter en/of (één van) de twee vaste leden om vigerende redenen niet betrokken 

kunnen worden, dan zullen deze vervangen worden door de alsdan adhoc door het bestuur te 

benoemen plaatsvervangend voorzitter en/of (één van) de plaatsvervangende leden. 

 

2.4 Zowel de klager als aangeklaagde kunnen verzoeken een lid van de klachtencommissie niet 

aan de behandeling van een klacht te laten deelnemen bij gerede twijfel aan diens 

onpartijdigheid. Bij honorering van dat verzoek zal een plaatsvervangend lid in de plaats 

treden. 

 

2.5 Een lid van de klachtencommissie dient zich terug te trekken, indien zijn onpartijdigheid niet 

is gewaarborgd. Een plaatsvervanger treedt in diens plaats. 

 

2.6     Een lid van de klachtencommissie kan zich vrijwillig terugtrekken uit de procedure.  

De plaatsvervanger treedt dan in diens plaats. 

 

Artikel 3 

De klachtencommissie heeft de volgende taken: 

 

3.1 De behandeling van klachten van leden/vrijwilligers/trainers en overige medewerkers van              

De Cromme Bal. 

 

3.2 Het doen van een uitspraak over de (on)gegrondheid van de klacht al dan niet vergezeld van 

aanbevelingen aan het bestuur. 

 

3.3 Het zorgen voor een goede registratie van de klachten. 
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Artikel 4 

De klachtencommissie heeft de volgende bevoegdheden: 

 

4.1 Het instellen van een zelfstandig onderzoek. 

 

4.2 Het horen van partijen en andere van belang zijnde personen binnen de vereniging ter 

verkrijging van informatie nodig voor de uitoefening van haar taken. 

 

4.3 De klachtencommissie kan externe deskundigen raadplegen, indien dit naar haar oordeel voor 

een juiste behandeling van de klacht noodzakelijk is, of als daartoe een verzoek wordt gedaan 

door de klager of aangeklaagde en de klachtencommissie met de klager of aangeklaagde van 

mening is dat het inschakelen van een deskundige noodzakelijk is voor een juiste behandeling 

van de klacht. 

 

Artikel 5 

 

5.1 De klacht is ontvankelijk indien: 

• dezelfde klacht niet eerder is behandeld door de commissie; 

• het handelen of nalaten waarover geklaagd wordt niet langer dan één jaar vóór het 

indienen van de klacht heeft plaatsgevonden. 

Anonieme klachten worden door de klachtencommissie niet in behandeling genomen. 

 

 

Artikel 6 

 

6.1  In de klacht wordt zo mogelijk vermeld de datum, tijd, plaats van het ongewenste gedrag, de 

omstandigheden, de namen van de aangeklaagde en eventuele getuigen, alsmede de stappen 

die de klager reeds heeft genomen. 

De klacht kan door meerdere personen gezamenlijk worden ingediend 

De klager dient de klacht schriftelijk en ondertekend, voorzien van naam, adres en motivatie, 

in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie draagt er zorg voor dat binnen 

een week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging aan klager wordt gestuurd, 

waarin de klager wordt geïnformeerd over de te volgen procedure. Indien een klacht naar het 

oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de 

gelegenheid alsnog binnen twee weken aanvullende informatie te verschaffen. 

 

6.2  De aangeklaagde ontvangt binnen twee weken nadat de klacht door de klachtencommissie in 

behandeling is genomen een afschrift van de klacht. 

 

Artikel 7 

 

7.1 De aangeklaagde krijgt de gelegenheid, binnen twee weken na ontvangst van de klacht, 

schriftelijk te reageren op de klacht. Deze termijn kan, op verzoek van de aangeklaagde, 

worden verlengd indien hiervoor bijzondere redenen aanwezig zijn. Dit verzoek wordt 

schriftelijk ingediend en voldoende gemotiveerd, zulks ter beoordeling door de 

klachtencommissie. 

 

7.2 Binnen twee weken na ontvangst door de klachtencommissie van de reactie van de 

aangeklaagde op de klacht ontvangt de klager van de klachtencommissie een afschrift van de 

reactie op de klacht. 

 

7.3 De klager en aangeklaagde hebben recht op inzage van alle stukken die relevant zijn voor de 

behandeling van de klacht, voor zover dit de persoonlijke levenssfeer van een persoon niet 

onnodig aantast. 
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7.4 De klager en aangeklaagde krijgen, indien door klager of aangeklaagde verzocht, de 

gelegenheid mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op de klacht respectievelijk de 

reactie op de klacht. Indien klager of aangeklaagde mondeling een toelichting wil geven op de 

klacht, zal hiertoe een hoorzitting plaatsvinden. De hoorzitting zal in beginsel plaatsvinden op 

een door de klachtencommissie te bepalen plaats en tijd. De zittingen van de commissie zijn 

niet openbaar. Van het horen wordt een verslag gemaakt. 

 

7.5 Klager en aangeklaagde worden in elkaars aanwezigheid gehoord tenzij één der partijen 

hiertegen bezwaar maakt of de klachtencommissie goede redenen heeft om dit niet wenselijk 

te achten. In dat geval worden klager en aangeklaagde afzonderlijk gehoord en wordt van het 

horen een verslag gemaakt dat aan de wederpartij ter kennis wordt gebracht met de 

mogelijkheid hierop te reageren. 

 

7.6 De klachtencommissie biedt klager en aangeklaagde inzage in en afschrift van stukken waarop 

zij haar oordeel (mede) baseert. 

 

7.7 De klager en aangeklaagde kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten 

vertegenwoordigen en/of laten bijstaan door een adviseur of deskundige. De kosten van 

bijstand en advies zijn voor degene die de adviseur of deskundige heeft ingeschakeld. 

 

7.8 De klager kan tijdens de procedure op ieder moment de klacht intrekken, door dit schriftelijk 

aan de klachtencommissie mede te delen. Tijdens een hoorzitting kan deze mededeling ook 

mondeling worden gedaan. In dat geval wordt daarvan terstond een verslag gemaakt dat door 

de klager wordt ondertekend. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

 

7.9 De klachtencommissie besluit of de door klager ingetrokken klacht als anonieme klacht in 

behandeling wordt genomen, met dien verstande dat de klachtencommissie kan besluiten in de 

onderhavige kwestie een advies uit te brengen aan het bestuur in het belang van de vereniging. 

Dit kan nooit leiden tot repercussies t.a.v. de oorspronkelijke beklaagde. Wordt je opgeroepen 

door de klachtencommissie dan ben je verplicht te verschijnen 

 

Artikel 8 

 

8.1 Binnen acht weken na indiening van de klacht neemt de klachtencommissie één van de 

volgende beslissingen: 

 a. de klager of de klacht is niet ontvankelijk; 

 b. de klachtencommissie is onbevoegd om de klacht in behandeling te nemen; 

 c. de klacht is gegrond; 

 d. de klacht is ongegrond; 

 e. de klacht is gedeeltelijk ongegrond. 

 

De beslissing wordt door de klachtencommissie gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld aan 

het bestuur, de klager en de aangeklaagde.  

 

De commissie brengt aan het bestuur advies uit over te nemen maatregelen.  

Deze maatregelen kunnen divers van aard zijn. Voor zover dit advies niet 

wordt gevolgd, omkleedt het bestuur haar besluit met redenen.  

Het bestuur brengt haar besluit ter kennis aan de klager, de aangeklaagde, de 

klachtencommissie en de vertrouwenspersoon. 
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8.2  Jaarlijks wordt een verslag opgesteld door de commissie. 

In dat verslag worden in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de ter zake geldende 

wettelijke bepalingen vermeld: 

a. het aantal klachten dat de commissie heeft ontvangen; 

b. het aantal niet-ontvankelijk, (gedeeltelijk) gegrond en ongegrond geachte klachten; 

c. de aard van de klachten; 

d. statistische gegevens over klagers en aangeklaagden (man-vrouw; leeftijdscategorieën) 

e. de doorlooptijd van de adviezen; 

f. aanbevelingen  

 

Het verslag wordt toegezonden aan het bestuur van de Cromme Bal. 

 

 

8.3  Indien de klachtencommissie voorziet dat de termijn van acht weken, genoemd in lid 1 te kort 

is, deelt de klachtencommissie schriftelijk en gemotiveerd aan klager en aangeklaagde mee 

waarom de klachtenbehandeling meer tijd vergt. Tevens deelt de klachtencommissie mee op 

welke termijn zij een beslissing zal nemen. Deze termijn kan maximaal nog één keer de 

reglementaire termijn zijn. 

 

8.4 De klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de aangeklaagde en het bestuur. 

 

Artikel 9 

 

9.1 De leden van de klachtencommissie en voorts een ieder die bij de behandeling van de klacht 

wordt betrokken, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens die hem/haar hierbij ter 

kennis komen, tenzij een wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of de 

noodzaak tot bekendmaking hieruit voortvloeit. De klachtencommissie deelt partijen en 

overige bij de klacht betrokkenen in dat geval deze plicht mee. 

 

9.2 Elke klacht wordt vastgelegd in een klachtendossier. De klachtencommissie draagt zorg voor 

een goede registratie van het klachtendossier. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

van klager en aangeklaagde wordt daarbij gewaarborgd in overeenstemming met de 

toepasselijke wettelijke regelingen. 

 

9.3 De commissie verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor 

het uitbrengen van advies. Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgt de commissie voor 

beveiliging van de gegevens tegen verlies en onrechtmatige verwerking. 

9.4 Voor de commissie geldt de plicht tot geheimhouding van persoonsgegevens voor zover 

overdracht van informatie niet noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak van de 

commissie. Wanneer de inhoud van bepaalde informatie uitsluitend ter kennismening door de 

commissie dient te blijven wordt dit aan de commissie medegedeeld. 

9.5 De commissie wijst personen die worden gehoord of geraadpleegd op de vertrouwelijkheid 

van hetgeen ter zitting aan de orde is. 

 

 

 


