
Vertrouwenscontactpersoon bij TV Westzijderveld 

 

Waarom? 

De praktijk bij andere sportverenigingen heeft uitgewezen dat er soms momenten en 

gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen 

tennisvereniging Westzijderveld willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de 

redenen waarom wij een vertrouwenscontactpersoon hebben aangesteld. Een centraal 

aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen 

de club omgaan leuk en veilig blijft. Om die reden is het gewenst dat zoveel mogelijk 
mensen van het bestaan van de vertrouwenscontactpersoon (VCP) afweten.  

 

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon? 

De vertrouwenscontactpersoon kan adviseren rond ongewenst gedrag. Je kunt hierbij 

denken aan pesten, schelden, ongewenste intimiteiten, seksueel getinte opmerkingen; 

dit kan zich op allerlei momenten voordoen. Tijdens wedstrijden, trainingen, gewoon 

langs de lijn of in het clubgebouw, overal op ons park.  Je kunt met de VCP contact 

opnemen om hierover in vertrouwen te praten, om je hart te luchten, om advies of om 

bemiddeling te vragen.  

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon? 

Als je vragen hebt die kunnen gaan over: 

• pesten en gepest worden; 

• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt 

door een clubgenoot of trainer ervaar je als onprettig; 

• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe 

omgeving hier mee te maken heeft of er zich zelf aan schuldig maakt 

• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de 

vereniging/het team; 

• iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag 

 

Wie kan contact opnemen? 

Iedereen die in aanraking komt met ongewenst gedrag kan contact opnemen: spelers, 

speelsters, jeugdleden, trainers, ouders, vrijwilligers, etc. 

 

Hoe ziet de werkwijze van de vertrouwenscontactpersoon eruit?  

1. In het eerste gesprek zal in kaart worden gebracht wat er precies aan de hand is. 

Tevens zal worden gevraagd aan de melder wat hij/zij zelf er al aan heeft gedaan 

om het probleem op te lossen. Ook zullen tips worden gegeven hoe betrokkene 

het eventueel zelf kan oplossen. 

 

2. Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te 

betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming van 

de melder gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden zijn 



100% vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij 

daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent.  

3. Over de volgende stappen valt geen standaardwerkwijze vast te leggen. Deze zijn  

afhankelijk van het probleem. In ieder geval geldt altijd als richtlijn dat 

vervolgacties alleen worden ondernomen met expliciete instemming van de 

melder. Het is vooral de bedoeling dat de VCP in overleg met de melder probeert 

het probleem op te lossen; dit kan heel goed in een gesprek zijn met de dader, 

want de ervaring leert dat in veel gevallen eigenlijk sprake is van een 

communicatiestoornis in een of andere vorm. 

 

4. Pas bij uiterste nood zal de voorzitter van de vereniging geïnformeerd worden 

over het specifieke geval. Dit gebeurt alleen als er door de vereniging 

‘maatregelen’ genomen moeten worden om het probleem te laten stoppen. 

 

5. Van ieder geval wordt door de VCP een dossier bijgehouden, wat niet door een 

ander kan worden ingezien. 
 

6. Eén maal per 6 maanden rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het 

bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en 

hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. De rapportage is geheel 

anoniem. 
 

Wie is de vertrouwenscontactpersoon binnen TV Westzijderveld? 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen tennisvereniging Westzijderveld is 

Annemieke Poiesz. Je kunt haar bereiken via haar mobiele nummer op 06-20685800 of 

via de e-mail op annemiekepoiesz@gmail.com.   

 

 


