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Beste vrijwilligers, trainers en coaches, 
 
Iedereen vindt het van groot belang dat kinderen veilig kunnen sporten en spelen. 
Helaas komt grensoverschrijdend/ongewenst gedrag bij het voetbal vaker voor dan je 
denkt. VV Katwijk wil het risico op ernstige ongewenste gedragingen zoals (seksuele) 
intimidatie, seksueel misbruik of mishandeling binnen de vereniging minimaliseren. Om 
die reden staat beleid rondom ongewenst gedrag bij VV Katwijk hoog op de agenda. 
Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent keer op keer onze ogen. 
 
Waarom een VOG? 
Belangrijk is om dit binnen onze vereniging bespreekbaar te maken en te houden. 
Daarnaast is het van groot belang dat de vereniging beleid voert tegen ongewenst 
gedrag om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig 
sportklimaat en een goede begeleiding.  
 
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van 
gedragsregels, één van de maatregelen waarmee VV Katwijk een sociaal veilige 
sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van 
personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan, 
een daaraan gerelateerde functie binnen VV Katwijk kan uitoefenen. De aanvraag van 
de VOG is geïndiceerd door het bestuur van de vereniging in nauwe samenwerking met 
de commissie Gedrag en Respect.  
 
Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom 
is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn 
bij VV Katwijk en in het bijzonder met minderjarigen te verplichten in het bezit te zijn van 
een VOG. Pas dan kunnen wij als VV Katwijk uitstralen dat wij voor de volle 100% 
achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.  
 
Procedure aanvraag VOG 
Om de aanvraag van de VOG voor jou zo simpel mogelijk te houden heeft VV Katwijk 
de aanvraag al voor een groot deel ingevuld. Binnenkort ontvang je op jouw e-mailadres 
(het bij VV Katwijk bekende e-mailadres) een e-mail van Dienst Justis. In de e-mail is 
een link opgenomen. Als je deze link volgt, activeer je de aanvraag voor een VOG. Na 
het versturen van de aanvraag voor de VOG ontvang je binnen 4 weken de VOG per 
post op je huisadres. Het originele exemplaar ontvangen wij dan graag. Er is daarvoor 
een speciale VOG-brievenbus bij het wedstrijdsecretariaat.  
 
Wij rekenen op uw medewerking. 
 
Overigens zijn aan het aanvragen van een VOG geen kosten verbonden. 
 
Heb je vragen? 
Vragen/opmerkingen of ideeën stuur ons een e-mail op vog@vvkatwijk.nl.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Commissie Gedrag en Respect 
VV Katwijk 


