Beleid DOSL inzake Verklaring Omtrent Gedrag

DOSL staat voor een veilige omgeving voor alle kinderen binnen de club. Eén van de middelen
om een zo veilig mogelijke sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie tegen te gaan, is het
vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met leden onder de 18
jaar werken.
Het bestuur van DOSL heeft daarom het besluit genomen als onderdeel van haar beleid aan alle
vrijwilligers van 16 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met leden onder de 18 jaar,
een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers,
jeugdscheidsrechters, terreinbeheerders, wedstrijdsecretariaat en jeugdcommissieleden. Ook alle
leden van het hoofdbestuur vragen een VOG aan. Uiteraard kunnen ook alle andere vrijwilligers
binnen de diverse commissies een VOG aanvragen.
Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer
duidelijkheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de
fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken
heeft. Het aanvragen van een VOG wordt nog zeker tot 2020 gefinancierd met een
subsidiemaatregel van de overheid en is voor de vrijwilliger gratis. Het aanvragen gebeurt
digitaal. Binnenkort ontvang je van de club een e-mail waarin wij de aanvraag voor de VOG voor
je hebben klaargezet. Indien je gegevens kloppen kun je deze digitaal accorderen met behulp
van je DigiD inloggegevens. Doelstelling is om voor 1 augustus 2019 alle aanvragen te hebben
afgerond.
Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee
te werken. Met ingang van 1 augustus 2019 stelt DOSL het overleggen van een VOG echter
verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van het
volgend seizoen geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de
orde is.
Naast het vragen van een VOG onderschrijft DOSL ook de gedragsregels zoals deze zijn
opgesteld door de NOC*NSF. Deze gedragsregels zijn te vinden op de website.
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