Sv Enter benoemt 2 vertrouwenspersonen
Passend in ons beleid betreffende Sportiviteit en Respect heeft sv Enter Jacqueline ten
Broeke en Eric Braamhaar bereid gevonden om op te treden als vertrouwenspersoon.
Je kunt de vertrouwenspersonen het beste bereiken door persoonlijk contact met hen te
zoeken. Daarnaast zijn ze bereikbaar via:
eric.braamhaar@knvb.nl
jacquelinetenbroeke@hetnet.nl

telefonisch via nummer 06 - 23885788
telefonisch via nummer 0547 - 384766

Waarom een vertrouwenspersoon?
sv Enter wil nátuurlijk een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt
en zich thuis voelt. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als pesten,
conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te
voorkomen. Mede daarvoor hebben we ook onze MISSIE Sportiviteit en Respect opgesteld.
Echter, de praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en
gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen
worden. Binnen sv Enter willen wij dit graag voor zijn. Leiders en trainers spelen daarbij een
belangrijke rol en hebben daar ook een voorbeeldgedrag in. Dat betekent dat zij
grensoverschrijdend gedrag direct bespreekbaar moeten maken met het individu en het
team en dat ze – eventueel in overleg met Algemeen- en /of Jeugdbestuur – passende
maatregelen nemen.
Maar er is meer. Soms is het heel belangrijk om contact te hebben met een onafhankelijk
iemand en om die reden heeft sv Enter Jacqueline en Eric als vertrouwenspersoon
aangesteld.
Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.
Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of
waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers,
coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen
dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze
niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.
Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van sv Enter?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw
team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.
De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er - om welke reden dan ook - niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door
een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe
omgeving hier mee te maken heeft;
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de
vereniging/het team;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of
probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit
zonder overleg en toestemming gebeuren!
De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van sv Enter plaatsvinden, daar
wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent
De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het
Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het
bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe
voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen
genoemd worden.

Opmerking: Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het
NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF
meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is
0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).
Wij wensen Jacqueline en Eric succes bij het invullen van deze belangrijke functie.
Jos van Otten
Voorzitter Algemeen Bestuur

Paul Diepenmaat
Voorzitter Jeugdbestuur

