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NIOBE en de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
Onze uitgangspunten:
1. Je bent als trainer/coach of verzorger zelfstandig verantwoordelijk voor leden tot 18 jaar.
2. Ben je zelf minderjarig en werk je zelfstandig dan is een VOG verplicht.
3. Een VOG is niet verplicht voor minderjarigen die onder verantwoordelijkheid werken van een Se‐
nior.
4. 18 Jaar en ouder = VOG verplicht.
Geen wet van "Meden en Perzen" doch wel de leidraad. Het Bestuur beslist over elke individuele situ‐
atie.
Procedure:
1. Nadat het Bestuur besloten heeft dat de functie die je vervult valt onder de verplichting een VOG
in te leveren zal onze Penningmeester contact met je opnemen.
2. De Penningmeester regelt de aanvraag digitaal en de vrijwilliger krijgt een e‐mail om de aanvraag
definitief te maken middels DigiD.
3. Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen acht weken de VOG en overhandigt deze aan de
Penningmeester.
4. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een VOG.
Kort samengevat:
1. Krijg je de VOG dan wordt deze persoonlijk naar je privé adres gezonden. Gaarne het origineel aan
onze Penningmeester geven (indien gewenst krijg je van hem een digitale kopie).
2. Zijn er problemen: de Dienst Justis zal contact met je opnemen.
Je hebt dan de mogelijkheid je eigen zienswijze betreffende de vragen kenbaar te maken waarna
er een definitieve beslissing door de Dienst Justis wordt genomen. Uiteraard heb je daarna altijd
het recht naar de Rechter te stappen.
Hier staat onze Penningmeester volledig buiten en wordt hierover ook niet geïnformeerd.
Wel VOG: geef het origineel aan de Penningmeester.
Geen VOG: neem contact op met de Penningmeester.
Het spreekt voor zich dat als onze Penningmeester na 8 weken nog geen VOG heeft ontvangen, hij
vragen gaat stellen.
*) De onderdelen die op het aanvraagformulier worden aangevinkt zijn in overleg tussen het Ministe‐
rie van Veiligheid en Justitie en het NOC*NSF vastgesteld.
De betrokkenheid van al onze leden met Niobe geeft ons de verwachting dat – indien gevraagd – ie‐
dereen meewerkt aan het verkrijgen van de VOG.
Met sportieve groet,
Bestuur HV NIOBE
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