KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS

Regeling Vertrouwenspersoon
Korfbalvereniging IJsselvogels
Moordrecht

Goedgekeurd in de Algemene vergadering van 27 oktober 2004 en gewijzigd op 26 oktober 2005
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Algemeen:
Deze regeling maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de korfbalvereniging IJsselvogels te
Moordrecht.
Deze regeling hangt samen met:
- De notitie seksuele intimidatie en agressie in de sport en goedgekeurd op 25 februari 2004 in de
bestuursvergadering.
- De al eerder uitgegeven regeling omgangsvormen
De regeling Vertrouwenspersoon korfbalvereniging IJsselvogels legt de wegen vast waarlangs
klachten van leden, aspirant-leden en/of hun ouders of verzorgers of andere betrokkenen bij de
vereniging over het handelen van leden, aspirant-leden en/of hun ouders of verzorgers of andere
betrokkenen jegens elkaar, gemeld kunnen worden. De regeling is gebaseerd op respect voor de
belangen van alle betrokkenen en op het recht op een zorgvuldige behandeling.
Artikel 1:
Begripsbepalingen;
Leden:
Leden, jeugdleden, ereleden, leden van verdienste en donateurs als bedoeld in de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging.
Andere betrokkenen:
Ouders, verzorgers, begeleiders, vrijwilligers, sponsors.
Bestuur:
Het bestuur van Korfbalvereniging IJsselvogels.
Klager:
Degene, die een klacht aanbrengt bij de vertrouwenspersoon. Dit kan zijn een lid, of andere
betrokkene.
Klacht:
Een mondeling neerslag van de wens een klacht in te dienen bij de vertrouwenspersoon over het
handelen van één of meerdere leden of andere betrokkenen jegens elkaar.
Aangeklaagde:
Een lid of andere betrokkene bij de vereniging waarover een klacht bij de vertrouwenspersoon wordt
aangebracht.
Vertrouwenspersoon:
Een door het bestuur van Korfbalvereniging IJsselvogels benoemde functionaris of functionarissen
die is dan wel zijn belast met het uitvoeren van deze regeling.
Artikel 2:
Deze regeling heeft betrekking op het verkeer bij Korfbalvereniging IJsselvogels tussen leden
onderling, tussen leden en andere betrokkenen en tussen andere betrokkenen onderling.
Artikel 3:
Een klacht in de zin van deze regeling is de mondelinge of schriftelijke neerslag van de
wens van klager een klacht in te dienen bij de vertrouwenspersoon over het hetgeen omschreven is
in artikel 2.
Er is pas sprake van een klacht zodra klager dit als zodanig aanmerkt.
In plaats van het indienen van een
klacht kan de klager ook een verzoek doen om bemiddeling of anderszins.

Artikel 4:
Een klacht wordt zo spoedig mogelijk ingediend na het voorval waarop deze betrekking heeft,
doch in ieder geval binnen een redelijke termijn nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zulks ter
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beoordeling van de vertrouwenspersoon.
Artikel 5:
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
Artikel 6:
De vertrouwenspersoon wordt benoemd door het bestuur van Korfbalvereniging IJsselvogels te
Moordrecht.
Artikel 7:
Taken van de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft als taak:
• Het fungeren als aanspreekpunt voor leden van of andere betrokkenen bij de vereniging, die met
ongewenst gedrag binnen de vereniging wordt geconfronteerd.
• De klager bij te staan en te adviseren, bijvoorbeeld bij het formuleren van een klacht.
• De klager, voor zover nodig en gewenst, te verwijzen naar gespecialiseerde hulpinstanties.
• Op verzoek van de klager te bemiddelen.
• Het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid gericht op het voorkomen van
ongewenst handelen.
• Het verzorgen van voorlichting ter zake.
• Alle andere werkzaamheden die in direct verband staan met de uitoefening van de taken.
Artikel 8:
De vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat het vertrouwelijk karakter van de hem/haar ter
beschikking gekomen informatie gewaarborgd blijft.
Artikel 9:
Het bestuur verleent faciliteiten zodat de vertrouwenspersoon gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar
is.
De vertrouwenspersoon bepaalt de wijze waarop hij/zij bereikbaar is en doet daarvan mededeling in
het clubblad van Korfbalvereniging IJsselvogels.
Artikel 10:
De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bestuur een geanonimiseerd verslag uit over de
verrichte werkzaamheden.
Artikel 11:
De vertrouwenspersoon geniet dezelfde rechtsbescherming als leden van medezeggenschapsraden.
Artikel 12:
De vertrouwenspersoon is over de uitvoering van zijn/haar taken verantwoording schuldig aan het
bestuur van Korfbalvereniging IJsselvogels.
Artikel 13:
De vertrouwenspersoon zorgt niet voor schriftelijk verslaglegging. Verslaglegging vindt wel plaats voor
opbouw van het eigen geanonimiseerd verslag aan het bestuur. De vertrouwenspersoon houdt
daartoe een archief bij.
Alle gegevens inzake een klacht worden na vijf jaar vernietigd.
Artikel 14:
De vertrouwenspersoon kan gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.
Het bestuur neemt de besluiten over eventueel te nemen maatregelen tegen de aangeklaagde(n).

Overige bepalingen:
Artikel 15:
Een ieder die ingevolge deze regeling op de hoogte is gebracht van feiten dan wel in het bezit is
gekomen van schriftelijke stukken met betrekking tot een klacht is verplicht tot geheimhouding van
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deze feiten tegenover derden en draagt er zorg voor dat bedoelde stukken niet onder ogen van
derden komen.
Artikel 16:
Het bestuur van Korfbalvereniging IJsselvogels draagt zorg voor een voldoende bekendmaking van
deze regeling in de vereniging.
Artikel 17:
Deze regeling kan worden aangehaald als “regeling Vertrouwenspersoon Korfbalvereniging
IJsselvogels".
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