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Waarom vrijwilligers beleid Haarlemsche Jachtclub (HJC)  
 

Inleiding. 

Een vereniging als de Haarlemsche Jachtclub kan niet bestaan zonder het vele werk dat door 

vrijwilligers wordt gedaan. 

Van iedereen die lid wordt van de HJC wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het 

voortbestaan van de vereniging. Door de inzet  van de leden voor de vereniging wordt de continuïteit 

gewaarborgd. Door het groeiend aantal leden en daardoor het groeiend aantal vrijwilligers, nemen 

ook de mogelijke risico’s op grensoverschrijdend gedrag toe. 

De HJC is dan ook van mening dat we ons in moeten zetten om de risico’s zo klein mogelijk te houden. 

Dit doen wij in eerste aanzet door een aanname beleid vrijwilligers te voeren evenals het overleggen 

van een VOG  verklaring door de vrijwilliger. Indien aanwezig , het natrekken van referenties. 

De HJC heeft zich verplicht tot het naleven van de regels op dit gebied die opgesteld zijn door het 

NOC-NSF. 

  

1. De HJC hanteert de gedragsregels voor vrijwilliger, begeleiders, zoals de gedragsregels die NOC*NSF 

opgesteld heeft . 

  

De gedragsregels zijn door NOC*NSF opgesteld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en 

trainer/vrijwilliger, begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van 

vrijwilliger, begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, 

hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Voor vrijwilliger, begeleiders is het 

belangrijk dat zij weten wat deze gedragsregels zijn en dat deze ook voor hen gelden.   

  

2. De HJC heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers   

  

Aannamebeleid voor vrijwilligers kan bestaan uit verschillende onderdelen waardoor de HJC een beeld 

krijgt van de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat vervullen. Je wilt natuurlijk dat de 

sporters en leden binnen de HJC in veilige handen zijn. Daarom is het raadzaam om één of meerdere 

van onderstaande stappen te doorlopen met nieuwe vrijwilligers   

- Wij houden een kennismakingsgesprek   

- Wij checken referenties (vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt)   

- VOG aanvraag verplicht (en herhaal dat elke 3-5 jaar)   

- De  vrijwilliger, begeleider is in de meeste gevallen lid van de bond en als dat niet kan, laat de trainer 

een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt de vrijwilliger, begeleider 

onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.   

- De vrijwilliger, begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragsregels van de HJC. 

  

Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt 

worden om binnen uw HJC een functie te vervullen.   
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3. De HJC heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP)   

  

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de HJC voor iedereen die een 

vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil 

praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, 

trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Daarnaast wordt van de vertrouwenscontactpersoon 

verwacht dat hij/zij bijdraagt aan het in het nemen van preventieve maatregelen.  

 

4. Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met 

grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP 

is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. 

De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. 

Leden van de HJC (en de VCP) kunnen voor vragen en advies ook terecht bij de 

vertrouwenscontactpersoon van de sportbond of bij het Vertrouwenspunt Sport. 

Contact persoon voor de HJC is: 

A. Ligtenstein -Teuns 
Arts maatschappij en gezondheid GGD Amsterdam 

       Tel. 06-10201447 

       Mail annekeligtenstein@gmail.com 

http://www.vertrouwenspuntsport.nl/

