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Niobe neemt voortouw
Handbalvereniging Niobe uit Asten is de eerste sportvereniging in de gemeente die de VOG breed
ingevoerd heeft. Zo’n Verklaring Omtrent het Gedrag is een document waaruit blijkt dat iemands
gedrag geen bezwaar oplevert voor zijn functioneren bij een (sport)vereniging en staat ook be‐
kend als ‘bewijs van goed gedrag’. Het zou de kans op seksuele intimidatie ten opzichte van kin‐
deren en andere kwetsbare groepen verkleinen. Het is een manier voor verenigingen om meer
zekerheid te krijgen over het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer, leider of verzorger.
HV Niobe is trots op al haar vrijwilligers. Het bestuur heeft, zeker gezien de huidige ontwikkelin‐
gen in de recreatieve sportwereld waarin veel met jeugd gewerkt wordt, besloten om voor alle
vrijwilligers die met jeugd werken of in aanraking komen zo’n VOG aan te vragen. De penning‐
meester heeft centraal aanvragen gedaan voor al deze 33 vrijwilligers: trainers en coaches die
wekelijks met spelertjes in de leeftijd van 6 jaar tot 18 jaar contact hebben, maar ook leden van
bijvoorbeeld de kampcommissie. Hij vroeg ook een VOG aan voor zichzelf en de voorzitter om het
goede voorbeeld te geven. Er werd een 100% score behaald: iedereen mocht een VOG ontvan‐
gen. Iets waar de club erg trots op is. Ze kan dan ook de komende jaren met een goed gevoel
nieuwe jeugdleden gaan werven, en daarbij rekenen op betrouwbare vrijwilligers.
Noot voor de redactie:
* Meer uitleg hierover kunt u vinden op onze website. www.niobe.eu onder INFO/Algemeen
Voor vragen kunt u contact opnemen met Maarten Schlangen – 06 11362310 of via
m.schlangen@hotmail.com
** Ook het Nederlands Handbal Verbond (NHV) besteedt op haar FrontPage aandacht aan dit
onderwerp. http://www.handbal.nl
Linkje naar artikel: http://www.handbal.nl/nieuws/13/verenigingsservice/al‐een‐verklaring‐
omtrent‐gedrag‐aangevraagd/
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