
 

Aannamebeleid vrijwilligers 

Binnen HC Mierlo vinden we het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan 
sporten, en geldt in het bijzonder voor minderjarigen en kwetsbare personen. Om die 
reden staat beleid rond seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag bij HC Mierlo 
hoog op de agenda.  
 
Als we de kranten openslaan zien we dat ongewenst gedrag in de sport helaas vaker 
voorkomt dan we denken. Daarom vinden we binnen HC Mierlo dat het cliché ‘beter 
voorkomen dan genezen’ erg belangrijk.  Het bestuur heeft daarom besloten dat we 
vanaf seizoen 2019/2020 starten met een aannamebeleid voor vrijwilligers.  
 
Het aannamebeleid van HC Mierlo bestaat uit de volgende onderdelen:  

• Kennismakingsgesprek  
• Integriteit 
• Gedragsregels 

 
 
Kennismakingsgesprek  
Als vereniging vinden we het superfijn dat je ons wilt helpen als vrijwilliger. Om een 
goed beeld te krijgen van wie je bent vinden we het belangrijk om een kort 
kennismakingsgesprek met je te hebben. Dit kennismakingsgesprek zal plaatsvinden 
met een lid van het bestuur of het hoofd TC.  
 
 
Integriteit 
Na het kennismakingsgesprek ontvang je van onze VCP een e-mail voor het 
aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en het ondertekenen van een 
VOT (Verklaring Omtrent Tuchtrecht). Hier zijn voor vrijwilligers van sportverenigingen 
overigens geen kosten aan verbonden.  
 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt 
voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dienst Justis 
screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.  
 
Verklaring Omtrent Tuchtrecht (VOT)  
Dit is een verklaring waarmee de vrijwilliger/betaalde kracht/penningmeester middels 
ondertekening wordt gevraagd zich te onderwerpen aan het tuchtrecht van de KNHB. 
Als je betalend lid bent van onze vereniging dan ben je ook lid van de KNHB en 
onderwerp je je automatisch aan het tuchtrecht. Als je geen betalend lid bent van HC 
Mierlo vragen wij je om de Verklaring tuchtrecht KNHB te ondertekenen. 
 



 
 
 
 
Wat als je geen VOG krijgt van Dienst Justis 
Voor HC Mierlo is de risicoanalyse door Dienst Justis bepalend voor het wel of niet 
inzetten van de vrijwilliger. Dit betekent dat als Dienst Justis geen VOG verstrekt voor 
je activiteiten binnen onze vereniging dan kun je helaas niet aan de slag.  
 
Dienst Justis geeft alleen een VOG af als blijkt dat je geen strafbare feiten op je  naam 
heeft staan ten aanzien van het doel waarvoor je de VOG hebt aangevraagd óf 
betrokken bent geweest in politieonderzoeken. Wil je bijvoorbeeld vrijwilliger worden 
als coach van een team en heb je in het verleden fraude gepleegd dan wordt je daar 
niet op afgewezen, maar wel als je in het verleden betrokken bent geweest bij 
geweldpleging of seksueel misbruik. Als het om een strafbaar feit van lang geleden of 
betrokkenheid in politieonderzoeken gaat, dan kan Dienst Justis besluiten de VOG wel 
af te geven, maar als het korter geleden is, of als het om een ernstig vergrijp gaat, dan 
wordt de VOG niet afgegeven.  
 
VOG niet onbeperkt geldig  
Een VOG is niet onbeperkt geldig voor vrijwilligers binnen sportverenigingen. Dit 
betekent dat je iedere vier jaar een nieuw verzoek van HC Mierlo zult ontvangen om 
een nieuwe VOG aan te vragen.  
 
Wil je een binnen HC Mierlo de functie van penningmeester of een andere betaalde 
functie uitoefenen dan zullen er nog extra checks worden gedaan. Het bestuur zal je 
hierover informeren als dit voor jou van toepassing is.  
 
 
Gedragsregels 
Tevens vragen we je om je te conformeren aan de gedragsregels die we binnen HC 
Mierlo hanteren.  
 

• Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport (incl. 
toelichting) 

• Omgangsregels teambegeleiding 
• Omgangsregels voor alle leden en vrijwilligers 

 
Deze gedragsregels ontvang je ter kennisname als bijlage bij de e-mail van de 
vertrouwenscontactpersoon.   
 
 
 
 


