
De vertrouwenscontactpersoon voor kinderen van 6 tot 12 jaar 

  

Heb jij ook plezier bij een van de sportverenigingen van SV Velden?  

Of is het niet altijd even leuk en spelen deze dingen een rol:  

• je wordt gepest                    

• je hoort er niet bij                     

• je wordt aangeraakt door een ander, wat jij niet prettig vindt               

• je voelt je alleen                    

• je denkt dat niemand je begrijpt                               

• je wordt gepest vanwege je huidskleur of geloof                

• je durft niet te vertellen dat je homo of lesbisch bent                             

• je denkt dat je niet wordt geaccepteerd zoals je bent                 

• je denkt dat een van deze dingen bij een ander aan de hand is 

 Zo kunnen er allerlei dingen een rol spelen, waardoor jij er eigenlijk steeds tegenop ziet om naar de 

club te komen. Maar daar kun je wat aan doen!! Bij SV Velden vinden we het belangrijk dat iedereen, 

van piepjong tot oud, plezier heeft. Wanneer jij niet blij bent kun je contact opnemen met de 

vertrouwenscontactpersoon. Samen kijken we wat we aan jouw situatie kunnen doen.  

Wanneer er gesprekken plaatsvinden tussen jou en de vertrouwenspersoon wordt daar niemand van 

op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:       

 - toestemming voor hebt gegeven       

 - van op de hoogte bent 

Als je twijfelt of je met jou vraag of verhaal op de juiste plek bent bij de vertrouwenscontactpersoon 

mag je gewoon contact opnemen. Dan kun je samen bekijken hoe je verder geholpen kunt worden.  

Praktische informatie: 

Je mag Conny of Monique bellen of mailen.  

Conny Evers: 06-28253799  / connyvdveer@hotmail.com  
Monique de Waard: 06-22778087 / mnqdewaard@gmail.com 

Wil je direct in contact komen met een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, dan kan dat ook. Je 

kunt het Vertrouwenspunt Sport benaderen op drie manieren: 

 Telefoon : 0900 – 2025590 (gebruikelijke belkosten) maandag t/m vrijdag 08.00 – 22.00 uur 

of op zaterdag tussen 12.00 – 16.00 uur 

 E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl 

 Via de website www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport  
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