
PBC Boomgaardshoek wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier komt 
sporten. Daarom heeft het bestuur beleid opgesteld om er 
met elkaar alles aan te doen om zaken als pesten, ruzie, 
discriminatie en seksuele intimidatie binnen de vereniging te 
voorkomen. Binnen de vereniging is Mariëtte Venekamp 
vertrouwenscontactpersoon. Zij is  het eerste aanspreekpunt 
voor iedereen die binnen de vereniging te maken heeft met 
ongewenst gedrag. Mariëtte is negen jaar lid van PBC 
Boomgaardshoek. In het dagelijks leven is zij manager Jeugd en Gezin bij Humanitas.  
 
Met wat voor vragen kun je bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) terecht? 
Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen de 
vereniging die te maken heeft met ongewenst gedrag, en hier met een onafhankelijk iemand 
over wil praten. De VCP biedt een luisterend oor & bespreekt mogelijkheden, ondersteund 
en verwijst indien nodig door. De VCP is er voor ieder lid, iedere vrijwilliger en iedere ouder. 
De VCP heeft een neutrale positie ten opzicht van het bestuur en gaat vertrouwelijk met 
informatie om. 
 
Om wat voor vragen kan het gaan: 

• Pesten en gepest worden. 

• Het gevoel er door huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij te horen. 

• Een manier van benaderen en/of aanraken door een teamlid, trainer of coach die als  
onprettig wordt ervaren. 

• Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: jij denkt dat iemand in jouw directe 
omgeving hier mee te maken heeft. 

• Jij vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is 

• Iemand heeft jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag. 
 
Voorkomen is beter dan genezen. 
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen voordat er 
problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk 
stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Snel melden en 
er over praten, zorgt dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste 
situatie, zodat de situatie niet verergert en herhaling voorkomen kan worden. 
 
Hoe is de VCP bereikbaar?. 
Je kan Mariëtte bereiken via het mailadres vcp@pbcboomgaardshoek.nl. Als je je naam en 
telefoonnummer achterlaat, belt zij zo spoedig mogelijk terug.  
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