
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
Sinds april 2015 heeft Fraternitas een vertrouwenscontactperoon aangesteld. 
Hieronder kun je lezen wat een vertrouwenscontactpersoon doet. 
 
Wanneer ga je naar de vertrouwenscontactpersoon? 
Ongewenst gedrag 
Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag van mede-sporters, trainers, 
bestuursleden, ouders of anderen die bij Fraternitas betrokken zijn dan kun je dat 
melden bij de vertrouwenscontactpersoon. 
Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: 
• Pesten en treiteren 
• Discriminatie 
• Bedreigingen 
• Seksuele intimidatie 
• Agressie en geweld 
• Machtsmisbruik 
 
Onveilige situaties 
Maar het kan ook zijn dat er rondom de trainingen of wedstrijden zich situaties 
voordoen waarbij je je niet veilig voelt, b.v. er is te weinig verlichting bij de ingang van 
de trainingszaal; of er lopen mensen in de buurt van de trainingszaal waarbij je je niet 
veilig voelt. 
 
Wanneer je je niet veilig voelt in de genoemde situaties en je dat niet makkelijk vertelt 
aan b.v. de trainer, medesporters, het bestuur of je ouders, dan kun je dat melden bij 
de vertrouwenscontactpersoon.  
 
Wat doet de vertrouwenscontactpersoon? 
De VCP zal allereerst naar je luisteren en je klacht serieus nemen. 
De VCP zal met je bespreken hoe de vervelende situatie opgelost kan worden en zal 
je ondersteunen bij die oplossing. Soms zal de VCP met de klacht naar het bestuur 
gaan. In heel ernstige situaties moet de klacht bij justitie gemeld worden. 
Een VCP doet niet aan “waarheidsvinding” en zal de klacht niet zelf onderzoeken. 
 
Voor wie is de vertrouwenscontactpersoon? 
De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen die bij Fraternitas is betrokken: 
sporters, trainers, ouders van sporters, vrijwilligers, juryleden en bestuur. 
 
Hoe kun je de vertrouwenscontactpersoon bereiken? 
De VCP van Fraternitas is Marja den Uijl. Zij heeft bij Fraternitas jarenlang zelf 
geturnd, is lid geweest van diverse commissies, was trainer en voorzitter van 
de trainers en zij jureert al jaren turnwedstrijden. Op dit moment heeft Marja, naast 
vertrouwenscontactpersoon, geen actieve functie. Dat maakt dat zij zich 
onafhankelijk kan opstellen. 
 
Marja den Uijl:  mcdenuijl@gmail.com 
 
 
 


