
 

Vlissingen, 11 januari 2019 

 

Onderwerp: Art. 34 RvO vragen VOG vrijwilligers en (gemeentelijke) vertrouwenspersoon 

verenigingen. 

 

Geacht college, 

In de eerste week van dit jaar werd bekend dat een Rotterdams atletiektrainer in de regio’s 

Rotterdam en Den Haag meisjes heeft misbruikt.  Er is met afschuw op gereageerd maar tegelijkertijd 

was er ook kritiek omdat het bij betrokken partijen aan daadkracht ontbreekt om misbruik, geweld 

en andere excessen in de sportwereld uit te bannen. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan blijven sporten, hebben diverse sportbonden 

samen met o.a. het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2011 het 

landelijke programma “Naar een veiliger sportklimaat” gepresenteerd.  Het voorkomen van 

ongewenst seksueel gedrag is daarin een van de speerpunten.  

1. Bent u het met het CDA eens dat een gemeente een taak heeft bij het voorkomen van 

ongewenste gedragingen binnen verenigingen? 

2. Zo ja, op welke wijze geeft de gemeente Vlissingen hier op dit moment invulling aan? 

3. Sinds 1 november 2018 kunnen alle vrijwilligers die werken met mensen in een 

afhankelijkheidssituatie gratis een VOG aanvragen, bent u bereid de verenigingen hier met 

nadruk op te wijzen en ze te stimuleren er gebruik van te maken?  

4. Het programma “Naar een veiliger sportklimaat” biedt cursussen aan voor bestuurders en 

trainers van verenigingen, op welke wijze kan de gemeente deze cursussen faciliteren? 

5. Wat vindt u van de suggestie om verenigingen, trainers en scheidsrechters minimaal een 

keer per jaar uit te nodigen voor een bijeenkomst om samen na te denken over maatregelen 

die moeten bijdragen aan een veiliger sportklimaat? 

6. Onderschrijft u het belang van een vertrouwenspersoon binnen een vereniging, en bent u 

bereid om er bij de verenigingen binnen onze gemeente op aan te dringen een 

vertrouwenspersoon aan te stellen, voor zover dat nog niet het geval is. 

7. De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen pleit voor een gemeentelijke 

vertrouwenspersoon voor alle verenigingen binnen een gemeente, van sport- tot toneel- en 

muziekvereniging,  Bent u bereid om binnen Vlissingen het aanstellen van een gemeentelijke 

vertrouwenspersoon in overweging te nemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Coen Bertijn 

Fractievoorzitter CDA 

https://www.rendement.nl/non-profit/vog

