Memo Vertrouwenscommissie

Het bestuur van K.v.v. Quick Boys heeft besloten een tweetal vertrouwenspersonen aan te
stellen. Vertrouwenspersonen hebben bij ongewenst gedrag binnen de vereniging de taak een
verenigingsgerelateerde klacht in behandeling te nemen en alle inspanningen te verrichten die
klacht naar tevredenheid op te lossen.
Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en dus ook, helaas, binnen onze vereniging.
Dergelijk gedrag kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in
ieder geval verstaan:
•

seksuele intimidatie

•

agressie en geweld

•

pesten

•

discriminatie

•

interne criminaliteit

Indien u als lid, vrijwilliger of gast van onze vereniging last heeft van ongewenst gedrag kunt u
contact opnemen met één van beide vertrouwenspersonen. Zij hebben dan als taak:
•

te luisteren naar de klacht en/of probleem

•

na te gaan of bemiddeling wenselijk is

•

in samenspraak met de klager te bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn

•

door te verwijzen naar hulpverlening

•

de klager te ondersteunen

•

nazorg te verlenen

Uiteraard blijft bij het voorleggen van een klacht en/of probleem de anonimiteit gewaarborgd,
tenzij dit door de klager anders wordt aangegeven.
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Het bestuur heeft een tweetal personen bereid gevonden om deze taak op zich te nemen:
•

de heer J. Schoneveld (1956) is ruim 17 jaar teamchef geweest binnen de politie,
7 jaar Katwijk; 1 jaar Nieuwerkerk aan de IJssel; 9 jaar Leiden.
Sinds 2016 is hij bij de politie Bedrijfsvoeringspecialist binnen de afdeling Veilig & Gezond
Werken.
Hij is al jaren lid van K.v.v. Quick Boys en een trouw supporter
van het eerste elftal.
Hij is bereikbaar via 071-4073146, mobiel 06-55823530 of e-mail jan.kwast@ziggo.nl;

•

mevrouw C.C.W. Moolenburgh-Pieper (1958) is sinds 1987 samen met haar echtgenoot
huisarts in Katwijk.
Zij was voorzitter van het bestuur van het Andreas College en maakte lange tijd deel uit van
de klachtencommissie van de politie, eenheid Den Haag. Momenteel is ze voorzitter van de
Raad van Toezicht van Alrijne Zorggroep.
Eén van haar kinderen speelt al jaren met veel plezier bij K.v.v. Quick Boys.
Zij is bereikbaar via 071-4013222 of per e-mail hcmoolen@xs4all.nl

Uiteraard hopen we dat het inschakelen van de vertrouwenscommissie niet nodig zal blijken te
zijn maar schroom niet dit wel te doen als daar aanleiding voor is.
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