Wie zijn de Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van AV De Sprinter
en wat doen we?
Hoi allemaal,
Wij zijn David Pereboom en Chantal Groeneveld-Roze, de door de ALV benoemde
Vertrouwenscontactpersonen van AV De Sprinter.
Wie is David?
Ik ben al lange tijd lid van de club en loop zelf hard bij de lange-afstandsloopgroep. Met mijn
vrouw en drie kinderen woon ik in Meppel, waar je ons ook regelmatig bij allerlei
sportevenementen kunt tegenkomen. Verder werk ik als hogeschooldocent taal en mijn
hobby’s zijn dan ook lezen en hardlopen. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen met plezier
én veilig kan sporten, dus zet me als VCP graag in voor een sociaal veilige sportomgeving!
Ik ben bereikbaar via: davidvcp@avdesprinter.nl.
Wie is Chantal?
Sinds 2018 ben ik lid van de sprinter. Ik loop vaak mee met de groep van Cor op de woensdag,
maar af en toe kom ik ook eens buurten op de maandag of donderdagavond. Ik ben docent
economie op een vmbo school in Hoogeveen. Ik woon in Wanneperveen met mijn man en
twee kleine kindjes. Ik vind het fijn om na een drukke dag even lekker te kunnen sporten. Ik
vind het belangrijk dat iedereen zijn plekje weet te vinden binnen onze vereniging, of je nu
een topprestatie neerzet, of komt voor een stukje ontspanning. Jong en oud, op een ieders
eigen niveau.
Ik ben bereikbaar via: chantalvcp@avdesprinter.nl.
Goed om te weten: wij hebben beiden de scholing Vertrouwenscontactpersoon via NOC*NSF
Centrum Veilige Sport Nederland gevolgd en daarbij ons certificaat behaald.

Wat doen we als vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon is het laagdrempelig aanspreekpunt voor een vereniging
rondom sociale veiligheid. Samen met het bestuur werken we aan preventie van
grensoverschrijdend gedrag en zichtbaar beleid op de vereniging. En als het toch misgaat, dan
zijn we er voor ruggensteun. We zijn aanspreekbaar voor zorgen en bij incidenten. We
verzorgen de eerste opvang bij een melding, bespreken vervolgstappen en rapporteren aan
het bestuur. Vertrouwenscontactpersonen zijn onderdeel van een actief landelijk netwerk in
de sport. Met het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon wil een vereniging het dus
makkelijker maken voor sporters om grensoverschrijdend gedrag te bespreken.

Binnen AV De Sprinter willen we ons als VCP graag inzetten voor
een sociaal veilige sportomgeving. Dat betekent dat we het
stappenplan van Centrum Veilige Sport Nederland doorlopen
voor een veilige sportcultuur en veel aandacht willen hebben
voor preventie. We zullen onszelf voorstellen bij de trainingen
en willen goed zichtbaar zijn op de club. Je vindt posters met
onze foto’s en contactgegevens in het clubgebouw en op de
website. Verder willen we een risicoscan uitvoeren om de
risicofactoren binnen de vereniging in kaart te brengen, wat
meer bekendheid geven aan het beleid en de omgangsregels
blijven aanscherpen en onder de aandacht houden natuurlijk.
Vanzelfsprekend zijn wij er voor signalen en melding van grensoverschrijdend gedrag.
Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd binnen onze vereniging!
Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale,
non-verbale of fysieke zin, die:
o door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
o als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
o plaatsvindt in de context van sport.
Denk hierbij aan pesten en uitsluiten, agressie en geweld, intimidatie en machtsmisbruik, alle
vormen van discriminatie, seksuele intimidatie en misbruik, maar bv. ook aan verboden
middelen, matchfixing, acceptatie van LHBTI, gewicht-/eetproblemen etc. Realiseer je ook dat
grensoverschrijdend gedrag zowel offline als online kan plaatsvinden.
Schroom dus niet om contact op te nemen als jij je niet prettig of veilig voelt binnen de club
of als je zorgen hebt om anderen. Wij staan voor sportplezier, positief coachen en een sociaal
veilig sportklimaat voor iedereen!
Sportieve groeten!
David en Chantal

