Vertrouwenscontactpersoon
Ook binnen MHC Rosmalen komen – bedoeld of onbedoeld - wel eens zaken voor welke in
jouw ogen niet door de beugel kunnen of anderszins aanleiding geven om daarover met een
onafhankelijk persoon binnen de club te willen praten. Wij hebben twee
vertrouwenscontactpersonen aangesteld; Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te
dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.
Bij onze vereniging zijn dat Lisette van Els en Wim Volkerink, beiden bereikbaar
via vertrouwenscontactpersonen@mhcrosmalen.nl , waarmee je via e-mail evt. een
(telefonische) afspraak kunt maken.
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team niet klopt, dan
ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon.
De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan over:
• Pesten en gepest worden.
• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door
een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
• Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe
omgeving hier mee te maken heeft.
• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken
zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De
gesprekken die er tussen jou en de Vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt
niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en
van op de hoogte bent.
Waar is de Vertrouwenscontactpersoon niet voor:
In principe is de Vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten
en vragen hier om heen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben
plaatsgevonden. Vragen en klachten met betrekking tot teamindelingen, trainingen,
kwaliteit trainers etc horen niet bij deze personen neergelegd te worden maar bij de
betreffende commissie.

