
 

Vertrouwens Contact Personen bij Starlights 

Het Bestuur van Starlights hee� ons gevraagd de taak van Vertrouwens Contact Persoon uit te 
voeren. Afgekort noemen we dat VCP. Wij zullen u dan ook gezamenlijk ondersteunen. 

Wij zijn Mara Goossens en Toine van Heesch; 

Wij zijn lid van BSV Starlights, zijn ona�ankelijk, neutraal en geen lid van het Bestuur. 

 

Waarvoor kun je ons op elk moment van de dag benaderen?  

Wij zijn binnen onze sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken hee� met 
seksuele in�mida�e of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discrimina�e, lichamelijk geweld, 
cyberpesten en agressie.  

Op zich al te waarderen dat je een kwes�e wil bespreken want dat is lang niet makkelijk en wellicht 
loop je er ook al een tijdje mee rond. 

Wij zijn beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen hee� 
over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een 
gesprek met ons wil. Dat gesprek vindt plaats op een veilige met elkaar 
af te spreken plaats en is geheel vertrouwelijk. Vertrouwelijkheid 
betekent overigens niet dat wij al�jd geheimhouding tonen. Dat zullen 
we in het gesprek verduidelijken. Immers in erns�ge situa�es moet er 
natuurlijk wel snel worden gehandeld.  

Nogmaals, wij helpen je in volledig vertrouwen en zorgen ervoor dat 
het ini�a�ef bij jou blij�.  Wij zijn er voor sporters, ouders van 
sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Wij zijn goed opgeleid om deze taak 
uit te voeren, hebben ervaring en maken gebruik van een vaststaand protocol. 

Je mag van ons een ac�eve, luisterende houding verwachten waarin je de kwes�e uitlegt en 
verduidelijkt. Wij maken met jou samen een samenva�end verslag van ons gesprek. Dat verslag 
wordt ,als je dat wilt anoniem, aangeboden aan een daarvoor toegewezen bestuurslid. Wij zullen het 
verslag aan  dat Bestuurslid waar nodig 
verduidelijken.  

Het Bestuur zal dit verslag behandelen en wij 
vertrouwen erop dat het Bestuur het verslag 
bespreekt en eventueel tot ac�e overgaat. Wij zullen 
met jou de juiste wegen en procedures bespreken die passen bij de kwes�e. Wij beschikken over de 
juiste contacten en kunnen ook contactgegevens aanbieden indien er erns�ger zaken aan de orde 
zijn waar nog meer ac�e voor nodig is. Denk b.v. aan zaken waarin bedreiging of criminaliteit een rol 
spelen.  

Van ons kun je dus niet verwachten dat wij zaken voor je oplossen of met mensen in gesprek ga over 
wie je ons ingelicht hebt. Dat is en blij� de taak van het Bestuur. Wij adviseren je dus wel hoe je 
eventueel verder kunt met de kwes�e. 

Wel kunnen wij het Bestuur ac�veren in het in gang ze�en van ac�es om kwes�es die aan de orde 
komen in de toekomst te voorkomen. Op de website van de club vind je nog meer informa�e die 
passen bij de taak van VCP. Daarin vind je ook uitleg over de gedragsregels en de omgangsregels bij 
Starlights en Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). 

Mail of bel ons gerust om in vertrouwen de juiste stappen te maken. 
Je kunt ons bereiken via vcp@bsvstarlights.nl en 06 343 680 67.

 

 


