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Informatiebrief 
Verklaring omtrent gedrag 

Introductie Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor vrijwilligers 
Bij DSO vinden wij het van groot belang dat alle leden zich prettig en veilig voelen. Het is daarom 

belangrijk dat onze vereniging zo veel mogelijk doet om ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling te 

voorkomen. Het NOC*NSF, het KNKV en DSO voeren om die reden een zogeheten ‘breed preventief 

beleid’. Dat houdt onder meer in dat wij een vertrouwenspersoon hebben bij wie je te allen tijde 

terecht kunt, dat aan nieuwe trainers referenties worden gevraagd en dat vrijwilligers worden 

geïnformeerd over gedragsregels en over hetgeen van hen wordt verwacht in geval van een incident. 

Om zorg te dragen voor een veiliger sportklimaat, heeft het NOC*NSF het mogelijk gemaakt dat 

vrijwilligers van sportverenigingen gratis een VOG kunnen aanvragen. Het bestuur van DSO denkt dat 

het vragen van een VOG kan bijdragen aan de veiligheid binnen onze club. Wij willen daarom met 

ingang van het seizoen 2015-2016 aan alle vrijwilligers die omgang hebben met onze jeugdleden 

(minderjarigen) een VOG vragen. 

Wat is een VOG? 
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt 

voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, bijvoorbeeld binnen een 

(sport)vereniging. De Dienst Justis (een onderdeel van het Ministerie van Justitie) screent personen die 

een VOG aan vragen en geeft de VOG’s af. 

Wat moet ik doen? Hoe kan ik een VOG aanvragen? 
Het aanvragen van de VOG gebeurt digitaal. DSO zet de aanvraag digitaal klaar. De vrijwilliger ontvangt 

vervolgens een e-mail met daarin een link zodat hij of zij de aanvraag zelf definitief kan maken. Voor 

het klaarzetten van de aanvraag heeft DSO de naam, het e-mailadres en de geboortedatum van de 

vrijwilliger nodig. In ons ledenbestand zijn deze gegevens opgenomen. Mochten deze gegevens onjuist 

of gewijzigd zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze secretaris (e-mailadres: 

secretaris@dso-alkmaar.nl). 

De vrijwilliger kan via de link in de e-mail online inloggen door middel van DigiD en de voor de 

aanvraag benodigde gegevens aanvullen. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de 

Dienst Justis en de vrijwilliger ontvangt de VOG per post. De vrijwilliger overhandigt een kopie van de 

VOG aan de secretaris. 

Moet ik elk seizoen een nieuwe VOG overleggen? 
Nee. DSO neemt het advies van NOC*NSF over om elke 3 jaar aan haar vrijwilligers om een nieuwe VOG 

vragen. 
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Wat als ik geen VOG wil aanvragen? Wat als een VOG mij is geweigerd? 
Natuurlijk rekenen we erop dat al onze vrijwilligers hun medewerking zullen verlenen aan het 

aanvragen van een VOG. Mocht je geen VOG willen aanvragen of geen goedkeuring hebben gekregen, 

dan wil het bestuur daar graag met je over in gesprek. Het bestuur zal vervolgens beoordelen welke 

gevolgen hieraan moeten worden verbonden. Overigens wordt alleen de vrijwilliger zelf geïnformeerd 

over (de redenen voor) een afwijzing van de aanvraag (en dus niet de bond of de vereniging). 

Meer informatie? 
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden over een VOG voor vrijwilligers van 

sportverenigingen: 

http://nocnsf.nl/vog 

https://www.knkv.nl/verenigingsservice/sportiviteit/verklaring-omtrent-gedrag-vog 

http://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/ 

 

Met vragen kun je natuurlijk ook altijd bij het bestuur terecht, of bij onze vertrouwenspersoon: 

Yvonne Piredda-Been (e-mailadres: vertrouwenspersoon@dso-alkmaar.nl). 

 

Wij rekenen op jullie medewerking! 

 

 

Namens het bestuur, 

Wim Purmer (voorzitter korfbalvereniging DSO). 
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