
Veilig Sportklimaat bij BC Gilze  

BC Gilze streeft naar een veilig sportklimaat voor iedereen waarin iedereen met veel plezier en 

zonder zorgen kan genieten van sport! Grensoverschrijdend gedrag in sport wordt dan ook bestreden 

om 2 redenen: bescherming van de sporter en de begeleider (persoonlijke integriteit) en 

bescherming van de integriteit van de sport (veilig sportklimaat).  

Met de volgende acties geven we uitvoering aan dit beleid en houden we BC Gilze veilig. Het thema 

Veilig sportklimaat zal jaarlijks besproken worden tijdens de informatieavond voor alle 

jeugdcompetitiespelers en tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).  

Meer informatie over Veilig sportklimaat is te vinden op de website van NOC*NSF.  

Gedragscode  

Alle leden van BC Gilze willen graag dat alle clubgenoten zich sportief gedragen als we 

badmintonnen. Niet alleen in Gilze, maar altijd en overal. Andere clubs stellen BC Gilze als een 

voorbeeld als het gaat om gezelligheid, clubcultuur, een goede jeugdopleiding en sportieve prestaties 

door alle teams. Dit imago willen we behouden, nog sterker: het liefst willen we dit nog verder 

uitbouwen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we alle leden voor nodig. Om deze reden 

hebben we een gedragscode opgesteld met daarin alle regels omtrent het gedrag op en naast de 

baan en de verschillende rollen van spelers, trainers en ouders. Deze gedragscode is te vinden op de 

website (www.bcgilze.nl), in het welkomstpakket voor nieuwe leden en wordt als voorwaarde 

gesteld aan competitiespelers om deel te mogen nemen aan officiële wedstrijden als 

vertegenwoordiger van BC Gilze.  

VOG  

Iedere vrijwilliger die werkt met kinderen kan een VOG krijgen. De vrijwilliger kan met de VOG 

aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. 

De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van onze 

vereniging. Door het actief voeren van een dergelijk beleid zijn kinderen echt in veilige handen.  

Bij BC Gilze vragen we voor de “vaste” vrijwilligers die direct met de jeugd te maken hebben (JC, JTP, 

kampleiding, trainers en bestuur) een VOG aan. Ieder jaar bekijkt het secretariaat i.o.m. de JC-

voorzitter voor welke vrijwilligers een nieuwe VOG aangevraagd dient te worden. De club hanteert 

hiervoor een geldigheidsduur van 3 jaar per aangevraagde VOG. Bij het aannamebeleid van nieuwe 

vrijwilligers voor Jeugdcommissie of Bestuur organiseren we altijd een kennismakingsgesprek, vragen 

we referenties op en vanzelfsprekend ook een VOG.  

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen BC Gilze 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, etc. De VCP kan het thema in de 
club bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Daarnaast kun je contact met ze 
opnemen als je je onveilig of onprettig voelt tijdens het spelen of wanneer je dit ziet gebeuren bij 
iemand anders. Als VCP-er behandelen ze niet inhoudelijk de klacht, maar zoeken ze met jou naar 
een volgende stap.  
 
Bij BC Gilze is het Anoek Haarbosch ons vertrouwenscontactpersoon (anoekhaarbosch@gmail.com).  
 
Wil je geen contact opnemen met de VCP-ers, maar wil je wel je verhaal doen? Neem dan contact op 
met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. 
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NOC*NSF 

 ·        Bel gratis het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90, stuur een bericht via 
·        WhatsApp 06-53646928 (let op dit nummer is uitsluitend voor WhatsApp); 
·        klik hier voor informatie op de website; 
·        of e-mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. 
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