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Vertrouwenscontactpersoon (VCP) – mei 2018 

 

Een Vertrouwenscontactpersoon bij Duikteam Dusky:  waarom, wat, waar, wie en hoe?  

Duikteam Dusky wil zorgen voor een klimaat waarin veilig de snorkel- en duiksport kan worden 

beoefend. We treffen daarom maatregelen om grensoverschrijdend gedrag bij de vereniging te 

voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn grof verbaal geweld, agressie en intimidatie, discriminatie en 

seksuele intimidatie. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, kortweg VCP, is een van de 

maatregelen die het bestuur neemt voor het bereiken van een veiligere sportomgeving binnen 

Duikteam Dusky. 

 

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)? 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft 

over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden 

(sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze 

bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen indien nodig door voor geschikte hulp. Daarnaast 

adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. 

 

Een vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar 

een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de 

mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan u informeren over de procedures en mogelijke 

vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van 

het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. 

In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.  

 

De vertrouwenscontactpersoon wordt jaarlijks aangesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 

Duikteam Dusky. De rol van VCP is een adviseursfunctie en geen bestuursfunctie. Binnen de vereniging 

heeft de VCP een neutrale positie. Zij opereert los van het bestuur en heeft een geheimhoudingsplicht.  

Binnen het bestuur is een bestuurslid vast aanspreekpunt voor de VCP.  

 

Wie is de vertrouwenscontactpersoon van Duikteam Dusky? 

De naam en gegevens van de vertrouwenspersoon van Duikteam Dusky vind je op www.dusky.nl/vcp. 

De VCP van Duikteam Dusky is tevens bereikbaar via vertrouwenspersoon@dusky.nl. 

 

Als je jouw verhaal liever kwijt wil aan iemand buiten Duikteam Dusky, dan kan dat natuurlijk ook. 

Hiervoor is er het Vertrouwenspunt Sport van het NOC/NSF. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar 

via telefoon: 0900-202 55 90, whatsApp: 06-53646928 en vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. 

 

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport. 
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