
Reglement Begeleiders (doelgroep)
SVA neemt de veiligheid van haar leden serieus, met name degenen die behoren tot de doelgroep:
minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen (in dit
reglement/de verklaring vrijwilligers ook wel sporter genoemd).

Bovenstaande komt tot uiting in:
1. Aannamebeleid begeleider (= vrijwilliger die in aanraking komt met personen uit de

doelgroep; in dit reglement/de verklaring begeleider ook wel begeleider genoemd)
2. Verklaring begeleider (doelgroep)
3. Aanvraag (herhaling na 5 jaar) van Verklaring omtrent gedrag (VOG)
4. Vertrouwens(contact)persoon.

1. Aannamebeleid begeleider
- Kennismakingsgesprek (functie/taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheden)
- Evt. checken van referenties (vorige verenigingen).

2. Verklaring begeleider (doelgroep)
- Ondertekening van de verklaring begeleider door de begeleider, hierin worden onder andere

benoemd de algemene1 en specifieke SVA-gedragsregels begeleiders (doelgroep).

3. Aanvraag van VOG
- De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het

gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel,
bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. VOG staat ook wel
bekend als bewijs van goed gedrag.

- SVA verlangt van iedereen die in zijn functie2 in aanraking komt met personen uit de
doelgroep

- Een VOG is één van de maatregelen die SVA neemt om de kans op seksuele intimidatie
binnen de vereniging te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe)
begeleiders en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een
functie bij SVA kunnen uitoefenen.

4. Vertrouwens(contact)persoon
- Vertrouwenscontactpersoon: 1e aanspreekpunt voor iedereen (sporters, ouders, trainers,

toeschouwers, bestuurders) die een vraag heeft over of te maken heeft met
grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

- Vertrouwenspersoon: fungeert als eerste opvang met een klacht of vraag, bieden luisterend
oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. SVA heeft geen
vertrouwens(contact)persoon zoals hierboven benoemd, hiervoor wordt doorverwezen naar
de respectievelijke bond. Echter de voorzitter kan altijd benaderd worden.

2 Onder functie verstaat SVA onder andere trainers, coaches, begeleiders of verzorgers die op regelmatige basis
in aanraking komen met personen uit de doelgroep

1 De algemene gedragsregels zijn de door NOC*NSF opgestelde gedragsregels


