S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985
Almere, 21-01-2015
Aan : vrijwilligers van sc Buitenboys
Betreft: VOG in de sport

Geachte vrijwilliger van onze club,

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor
minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond Seksuele Intimidatie bij sc
Buitenboys hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men
denkt.
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van
gedragsregels, toezichthouders en een Normen & Waarden Commissie, één van de maatregelen
waarmee sc Buitenboys een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer
zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die
eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan
uitoefenen.
Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er
besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met
minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als sc Buitenboys uitstralen dat wij
voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.
Om de aanvraag van de VOG te versimpelen heeft sc Buitenboys de aanvraag deels ingevuld.
Over enkele dagen wordt er een mail toegezonden van Dienst Justis, in deze mail staat een link
vermeld. Als deze link gevolgd wordt kan de VOG zelf verder worden aangevuld en digitaal
worden toegezonden. De VOG kost u geen geld. Meer informatie vindt u in de informatiefolder.

Hopende jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Gerda Schillemans
Bestuurslid Algemene Zaken
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