
            
Vertrouwenspersoon VVG’ 25 

Na de vele meldingen van seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag in de sport 

is in 2019 Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) opgericht. Na oprichting komen er maandelijks veertig 

nieuwe dossiers bij. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn……….  

‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er 

problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er 

andere problemen waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is 

er iets gebeurd (bijvoorbeeld agressie, discriminatie)  op de vereniging waardoor je nu steeds onzeker of 

gespannen bent? Levert voetval meer stress op dan plezier?’  

Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet 

oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als 

je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het goed om even door te lezen, omdat VVG’ 25  je 

hierbij kan helpen. 

VVG’ 25 wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier kan voetballen. Daar moeten we samen aan 

werken. We kunnen denken: “ongewenste omgangsvormen, dat gebeurt niet bij ons op de vereniging”. 

Recente gebeurtenissen laten maar weer zien dat er binnen verenigingen zich situaties voordoen die 

grensoverschrijdend zijn. Mocht het toch binnen onze vereniging voorkomen dan is het goed dat je je 

verhaal kwijt kunt en dat er naar een oplossing gezocht wordt.  

 

De VVG’ 25 vertrouwenspersoon helpt daarbij. De vertrouwenspersoon is hetaanspreekpunt waar je terecht 

kunt met vragen die je niet makkelijk stelt, of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat 

worden. De vertrouwenspersoon is er voor spelers (van jong tot oud) trainers, coaches, ouders en 

begeleiders.  

Wat kan de vertrouwenspersoon van VVG’25voor je doen: 

De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie goed naar jouw verhaal luisteren. De vertrouwenspersoon 

adviseert in de richting van een mogelijke oplossing en kanondersteuning bieden bij het realiseren hiervan. 

Alles gaat in overleg met jou en alle informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandelt. 

 

Kortom: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een 

ongewenste situatie, deze niet verergert en herhaling voorkomt.  

 

Als er sprake is van seksuele intimidatie en je wilt het niet meteen bespreken met een vertrouwenspersoon 

van VVG’25, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF - CVSN 

Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor jou bij vragen, twijfels of meldingen.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=-iSiZlqD0-w&feature=emb_title 

Wie is de vertrouwenspersoon van VVG’25 ? 

Michael Velthausz 

Michael is te bereiken via de mail: vertrouwenspersoon@vvg25.nl 
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