Reglement inzake de vertrouwenspersoon KWV de Kaag
(vastgesteld op 11 februari 2014)
Artikel 1
Dit Reglement inzake de vertrouwenspersoon KWV de Kaag is een bestuursreglement als
bedoeld in artikel 23, lid 1 van de statuten.
Artikel 2
Het Bestuur kan een natuurlijke persoon benoemen in de functie van
vertrouwenspersoon (“Vertrouwenspersoon”). De Vertrouwenspersoon hoeft geen lid te
zijn van de vereniging.
Artikel 3
De taak van de Vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van
slachtoffers van ongewenst gedrag van de zijde van leden van de vereniging dan wel van
personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging, voor zover dit gedrag zich in het
raam van de activiteiten van de vereniging heeft afgespeeld of anderszins verband houdt
met de vereniging.
Artikel 4
Onder ongewenst gedrag wordt in dit reglement in ieder geval verstaan:
 seksuele intimidatie
 agressie en geweld, waaronder ook verbaal geweld
 pesten
 discriminatie
 kleine interne criminaliteit

Artikel 5
De taak van de Vertrouwenspersoon omvat het volgende:
(i)
De Vertrouwenspersoon is voor leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en
werknemers aanspreekbaar voor bespreking van advisering over problemen
binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst
gedrag.
(ii) De Vertrouwenspersoon begeleidt degene die om bijstand vraagt bij het verdere
verloop van zijn of haar melding.
(iii) De Vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig
naar hulpinstanties (Sportbonden, NOC-NSF, artsen), onderzoekt, en adviseert.
(iv) De Vertrouwenspersoon houdt van alle meldingen een adequate rapportage bij.
De Vertrouwenspersoon draagt zorg voor rapportage en archivering van
gegevens op een wijze die strookt met de vertrouwelijke aard van meldingen.
(v) De Vertrouwenspersoon is tot geheimhouding verplicht. Deze verplichting geldt
ook jegens organen van de vereniging, het bestuur daaronder begrepen.
(vi) De Vertrouwenspersoon doet, tenzij de vertrouwenspersoon van oordeel is dat
de in acht te nemen vertrouwelijkheid zich daartegen verzet, verslag aan de
voorzitter van het bestuur van een melding, en wel in geanonimiseerde vorm. De
Vertrouwenspersoon geeft daarbij zo mogelijk advies over de wijze waarop aan
de melding een vervolg moet worden gegeven. Wanneer dit de instemming van
de melder heeft is de Vertrouwenspersoon bevoegd anonimisering achterwege te
laten.

(vii) De Vertrouwenspersoon doet voorts jaarlijks geaggregeerd verslag aan het
bestuur van zijn of haar bevindingen. De Vertrouwenspersoon geeft daarbij zo
mogelijk advies aan het bestuur over het door het bestuur te voeren of te
ontwikkelen beleid inzake ongewenst gedrag.
(viii) Wanneer de Vertrouwenspersoon dat noodzakelijk vindt is de
Vertrouwenspersoon bevoegd op of aan de ledenvergadering geaggregeerd
verslag te doen van zijn of haar bevindingen.
Artikel 6
Lid 1
De in artikel 5 bedoelde geheimhoudingsverplichting lijdt uitzondering indien de melder
schriftelijk toestemming geeft tot het doorbreken van geheimhouding.
Lid 2
De in artikel 5 bedoelde geheimhoudingsverplichting lijdt voorts uitzondering indien naar
het oordeel van de Vertrouwenspersoon voldaan is de vijf hieronder genoemde
voorwaarden:
 alles is in het werk gesteld de toestemming van de melder te verkrijgen;
 de Vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de
geheimhouding;
 het is vrijwel zeker dat het niet-doorbreken van de geheimhouding voor
betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal
opleveren;
 er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om dit probleem op
te lossen;
 de Vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de
geheimhouding die schade aan de betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal
voorkomen of beperken.
Lid 3
Indien de Vertrouwenspersoon van oordeel is, dat geheimhouding op de in lid 2 bedoelde
gronden niet kan worden gehandhaafd
 zal de Vertrouwenspersoon de redenen om de geheimhouding te doorbreken met
een ter zake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken;
 zal de Vertrouwenspersoon de melder op de hoogte van het voornemen de
geheimhouding te doorbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen;
 en zal de Vertrouwenspersoon de melder waar nodig onverwijld verwijzen naar
een andere vertrouwenspersoon en/of andere instantie.
Lid 4
Indien de Vertrouwenspersoon arts is en dientengevolge onderworpen is aan
tuchtrechtelijke regels is de Vertrouwenspersoon gerechtigd voorrang te geven aan die
tuchtrechtelijke regels boven de regels van dit reglement.
Artikel 7
De Vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken
betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te beperken of voorkomen.
Contactpersoon van de Vertrouwenspersoon is de voorzitter van de vereniging.
Artikel 8

De Vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De Vertrouwenspersoon kan niet als lid worden
geschorst of geroyeerd op grond ontleend aan diens of dier optreden als
Vertrouwenspersoon.
Artikel 9
De Vertrouwenspersoon werkt zoveel mogelijk volgens het protocol voor
vertrouwenscontactpersonen (VCP) van NOC-NSF. Indien dit reglement en het protocol
met elkaar strijden heeft dit reglement voorrang.
Artikel 10
Het bestuur bevordert dat de Vertrouwenspersoon in staat wordt gesteld waar (nog)
nodig een opleiding te volgen als de opleiding “Vertrouwens Contact Persoon (VCP) in de
Sport” van NOC-NSF.
Artikel 11
Bestuurs- en commissieleden hebben tot taak leden in voorkomend geval te wijzen op
de mogelijkheid van een beroep op de Vertrouwenspersoon. Andere leden zijn daartoe
bevoegd.

