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Aan alle honkbal- en softbalverenigingen 

 

Afdeling: Contactpersoon: Referentie:  
KNBSB Accountmanagement 2018/AM/001 
Datum: E-mail: Onderwerp: 
2 maart 2018 breedtesport@knbsb.nl Seksuele intimidatie en 

machtsmisbuik  
Beste bestuurder van een honkbal- en softbalvereniging,  

De afgelopen jaren is de aandacht voor seksuele intimidatie en machtsmisbruik enorm toegenomen. Ook de 

recente ‘#MeToo-beweging’ heeft bijgedragen aan meer aandacht voor dit onderwerp. En die groeiende 

aandacht is er niet voor niets. Ook in de sport is seksuele intimidatie en machtsmisbruik een belangrijk 

aandachtspunt. 

Waarom deze brief? 

De KNBSB neemt de veiligheid van zijn leden, vrijwilligers en medewerkers zeer serieus. We willen dat honkbal- 

en softbalverenigingen een voorbeeldfunctie vervullen wat betreft het tegengaan van seksuele intimidatie en 

machtsmisbruik. Daarom brengen wij onder andere middels deze brief dit onderwerp extra onder uw aandacht. 

Samen met u willen wij zoveel mogelijk ondernemen om een veilig(er) sportklimaat te creëren. In deze brief 

informeren we u over een drietal stappen waarmee uw vereniging kan bijdragen om dit doel te bereiken: Het 

schrijven van beleid inzake seksuele intimidatie en machtsmisbruik, de Vertrouwenscontactpersoon en de 

Verklaring Omtrent Gedrag. 

Commissie De Vries 

In 2017 is vanuit NOC*NSF een onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister De Vries 

ingesteld om onderzoek te doen naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Het onderzoeksrapport van 

deze commissie is op 13 december 2017 gepubliceerd en is tevens in hard copy naar elke sportvereniging in 

Nederland verzonden. De aanbevelingen van het onderzoeksrapport, onder andere voor sportverenigingen, leest 

u in het rapport vanaf pagina 142. 

Lees het rapport online. 

Beleid inzake seksuele intimidatie en machtsmisbruik 

Een belangrijke stap om seksuele intimidatie en machtsmisbruik tegen te gaan is het schrijven van preventief 

beleid. Hierin legt u vast wat uw vereniging doet om seksuele intimidatie en machtsmisbruik te voorkomen en 

hoe u handelt indien zich een zaak voordoet. In de bijlage vindt u een basisopzet van een beleidsdocument 

omtrent dit onderwerp. U kunt dit beleid (deels) overnemen voor uw eigen vereniging, maar wij raden aan om 

bij het opstellen van het beleid ook uw leden te betrekken. Zo beklijft het beleid beter binnen uw gehele 

vereniging. We willen dan ook benadrukken dat het enorm belangrijk is seksuele intimidatie en machtsmisbruik 

binnen uw vereniging  bespreekbaar te maken. Dit verlaagt de drempel om zaken te melden en kan wellicht 

bijdragen aan het voorkomen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. 

Vertrouwenscontactpersoon 

Wij raden het sterk aan binnen uw vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. Betrokkenen 

van een sportvereniging/-bond kunnen bij een VCP terecht voor vertrouwelijke zaken. Bewust of onbewust 

kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal 

moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Zorg er 

daarom voor dat uw leden op de hoogte zijn van de mogelijkheid om een VCP aan te spreken. 

https://www.knbsb.nl/media/downloads-verenigingsondersteuning/2017/RapportCommissieDeVries.pdf
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U en uw leden kunnen ook altijd terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF of bij de 

Vertrouwenscontactpersonen van de KNBSB. Informeer uw leden hier ook over. 

Verklaring Omtrent Gedrag 

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid & Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in 

het verleden geen bezwaar oplevert voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het 

verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen. Het vermindert de kans dat 

iemand die eerder in de fout is gegaan een aan deze fout gerelateerde functie binnen de sportvereniging/-bond 

kan uitoefenen. Een stap die wij als KNBSB de afgelopen maanden hebben gezet is al onze medewerkers, 

stafleden van de nationale teams, Bondsbestuursleden en bepaalde vrijwilligers te verplichten om een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. 

Vrijwilligers binnen sportverenigingen zijn veel aan het werk met kwetsbare personen, zoals jeugdspelers. Dit is 

dan ook een belangrijke reden om een VOG te vragen van de vrijwilligers op uw vereniging voordat zij bepaalde 

taken mogen uitvoeren. 

Het aanvragen van een VOG voor uw vrijwilligers is geheel gratis. Meer informatie vindt u hier. 

Registratie VCP en VOG in Sportlink Club 

U kunt uw vertrouwenscontactpersonen en de Verklaringen Omtrent Gedrag van uw vrijwilligers eenvoudig 

registreren in Sportlink Club. Zo kunt u overzichtelijk de registratie hiervan bijhouden. Voor ons als KNBSB is het 

belangrijk om inzicht te hebben in de personen die een functie als VCP bij een vereniging vervullen. Zo kunnen 

we hen waar nodig actief benaderen en eventueel van informatie voorzien (onder andere over 

scholingsmogelijkheden). 

In de bijlage van deze brief leest u hoe u een VCP en VOG kunt registreren in Sportlink Club. 

Aan de slag! 

We hopen dat we u door middel van deze brief hebben kunnen activeren om samen met uw medebestuursleden, 

vrijwilligers en leden van uw vereniging u (nog meer) in te zetten om een veilig sportklimaat op uw vereniging te 

creëren. Indien u hier nog vragen over heeft kunt u contact opnemen met uw accountmanager of via 

info@knbsb.nl of 030 - 2020 100. 

Samen staan we sterker, kunnen we seksuele intimidatie en machtsmisbruik zoveel mogelijk tegengaan en 

creëren we een veilig sportklimaat op uw vereniging. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bart Volkerijk 

Algemeen directeur KNBSB 

Het kan natuurlijk zijn dat er een situatie met betrekking tot seksuele intimidatie en machtsmisbruik op uw 

vereniging plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Indien dit het geval is bent u vrij om direct met mij, Bart Volkerijk, 

contact op te nemen via bart.volkerijk@knbsb.nl. Ook kunt u hiervoor terecht bij de vertrouwenscontactpersonen 

van de KNBSB. 

https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
https://www.knbsb.nl/verenigingen/ondersteuning/vertrouwenscontactpersonen
https://www.knbsb.nl/verenigingen/ondersteuning/verklaring-omtrent-gedrag
https://www.knbsb.nl/verenigingen/ondersteuning/vertrouwenscontactpersonen
https://www.knbsb.nl/verenigingen/ondersteuning/vertrouwenscontactpersonen

