
 

Commissie Veilig Vertrouwd Voordaan 
Natuurlijk heeft iedereen het nieuws gevolgd over wat een hockeyclub kan overkomen. Deze 
commissie is in het leven geroepen zodat een veilig en vertrouwd sportklimaat op VOORDAAN 
blijft bestaan.  We willen bereiken dat een ieder zich prettig en veilig voelt bij onze club. 
Vandaar dat diverse facetten belicht zijn in een veiligheidsplan voor VOORDAAN. 

• Aannamebeleid betaalde trainers en vrijwilligers   
• o.a.  VOG, gedragscodes  en referentiecheck 
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  voor vrijwilligers 
• Vertrouwenscontactpersonen (Bas Rijsdijk en Marianne van Etten) 
• Risico inventarisatie  
• Preventiebeleid -  Gedragscodes en Huisstijl Samen Veilig VOORDAAN 

 
Voor de spelers zal de gedragscode en de huisstijl het meest in beeld komen. Daarom willen we 
deze met jullie vast via de nieuwsbrief delen. 

GEDRAGSCODE  TEAMBEGELEIDING   
• Ik sta en handel in dienst van het TEAM en de vereniging. 
• Ik ga ‘respectvol’ om met spelers, officials en betrokkenen om. 
• We zijn  met minimaal twee volwassenen bij een (jeugd)team betrokken, zodat de 

spelers twee aanspreekpunten hebben. (b.v. trainer, coach) 
• Ik deel mijn visie en inzichten met de andere teambegeleider(s) 
• Ik spreek, als nodig, een speler persoonlijk toe in het zicht van het team of andere leden. 
• Mijn woordgebruik is positief, opbouwend en richt zich op wat WEL te doen. 
• Bij vermoeden van onheuse bejegening door een andere teamleider, deel ik dit met een 

coördinator/vertrouwenspersoon. 
• Voor het oplossen van problemen hanteer ik het volgende stappenplan:  
• Handel zoveel mogelijk transparant  

o bespreek met de speler (vraag wat er gebeurde…) 
o bespreek met je mede teamleider en speler 
o bespreek met ‘t team (na toestemming speler) 
o bespreek met lijncoördinator/vertrouwenspersoon 

 

HUISSTIJL   VOORDAAN  preventie t.a.v. ongewenst gedrag 

 Voorop staat het , het winnen is een gevolg sportplezier
 Spreek met elkaar ….. niet over elkaar. 
 Laat de coach coachen. 
 Laat de spelers spelen.  
 Wees verdraagzaam en vriendelijk tegen  

scheidsrechters en de tegenstander.. ZEKER waar kinderen bij 
zijn.  
 Moedig het team positief aan: bv: GA DOOR! MOOI GEDAAN!  
 Steun elkaar en zorg voor elkaar. 
 Bedank de officials en tegenstander na de wedstrijd  
 Help elkaar herinneren aan de HUISSTIJL 
 Toeschouwers blijven tijdens de wedstrijd achter de hekken. 



 

Veel Veilig Sportplezier! 
• Cécile Veldman (speelster D2) 
• Marianne van Etten (ouder van jeugdspelers) 
• Bas Rijsdijk  (speler en ouder van jeugdspelers) 
• Niels Oepkes  (ouder van jeugdspelers) 

 

 

 
 


