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VERTROUWENSCONTACTPERSOON BEACH TILBURG
Sporten is heerlijk! Je kunt er je energie in kwijt, het is (ont)spannend, gezond en gezellig met 
je teamgenoten. Beach Tilburg is een vereniging die wil dat je het sporten ook zo ervaart en er 
alles aan doet om een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Daarom heeft Beach Tilburg 
gedragsregels benoemd die voortvloeien uit onze waarden en normen en tevens in lijn zijn 
met de Nevobo gedragscode.

Maar soms kan er iets gebeuren waardoor de lol er vanaf gaat. Bijvoorbeeld als je wordt lastig 
gevallen, buitengesloten of gepest. Of als iemand grappen maakt over je, of jou onnodig 
aanraakt terwijl je dat niet wilt. Dat kan een trainingsmaatje zijn, maar misschien ook de 
trainer zelf. Dit noemen we grensoverschrijdend gedrag en/of seksuele intimidatie. Dat kan 
niet, en dat mag niet. Vaak voel je je dan onzeker en alleen. Hartstikke moeilijk is dat. Als 
je er mee te maken krijgt, is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt voor hulp en 
ondersteuning. Daarom heeft Beach Tilburg 2 vertrouwenscontactpersonen benoemd, die je 
snel en vertrouwelijk op weg kunnen helpen en voorzien van advies.

Marieke Barrios Robben en Masja de Kok 
Beiden te bereiken per mail via vertrouwenscontactpersoon@beachtilburg.nl

WAT HOUDT HET IN?
Als je een probleem hebt op het gebied van seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie en 
machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle vormen van discriminatie, 
kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen. Een aantal voorbeelden 
zijn: een trainer die onnodig zijn hand op jouw bil legt; een trainingsmaatje maakt grappen 
over jouw huidskleur of afkomst; wanneer je aankomt op de training draait iedereen zich 
om, je voelt je niet welkom in de groep. Ook als je dingen ziet gebeuren die niet door de 
beugel kunnen, maar niet zelf het slachtoffer bent, kun je contact opnemen. Alle leden, 
trainers, coaches, vrijwilligers of ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de 
vertrouwenscontactpersonen. Bovendien is de vertrouwenscontactpersoon er niet alleen 
voor slachtoffers, maar ook beschuldigden kunnen hier om verwijzing of advies naar de juiste 
personen of instanties vragen.

WAT GEBEURT ER ALS JE CONTACT OPNEEMT?
De vertrouwenscontactpersoon gaat samen met jou kijken naar de situatie. Samen 
wordt gekeken naar de te volgen stappen zijn en wie wordt ingeschakeld voor eventuele 
vervolgacties. In het geval van strafbare feiten heeft de vertrouwenscontactpersoon een 
meldplicht [ Meldcode Grensoverschrijdend Gedrag in de Sport ]  
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De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor slachtoffers, maar ook beschuldigden 
kunnen om verwijzing of advies naar de juiste personen of instanties vragen.

Meer informatie over de werkwijze is te lezen in onderstaand document:
Werkwijze signalen VCP vereniging 2021

BUITEN DE VERENIGING OM CONTACT OPNEMEN MET  
EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON
Het kan natuurlijk dat je liever met iemand praat die helemaal buiten de vereniging staat. 
De Nevobo heeft ook een vertrouwenscontactpersoon die je rechtstreeks kunt benaderen.
De Vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo is Janine Pleizier. Zij is te bereiken per mail via 
janine.pleizier@nevobo.nl of op telefoonnummer 06 46 31 73 35. 

BEREIKBAARHEID CENTRUM VEILIGE SPORT
Het NOC*NSF heeft ook een punt ingericht voor vragen op dit gebied. 
Telefoon: 0900-202 55 90 [ gratis, op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur ]
E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl
Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport/nl 

Meer informatie kun je vinden op www.centrumveiligesport.nl
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