Sissy van Bruggen vertrouwenspersoon bij WVHolten
Sissy van Bruggen is door het bestuur van de WVH bereid gevonden de functie van
vertrouwenspersoon op zich te gaan nemen. In deze soms roerige tijden een belangrijke rol.
Hieronder kunt u de uitgangspunten t.a.v. de rol van de vertrouwenspersoon lezen en daarna
stelt Sissy van Bruggen zich even kort voor. Onderaan deze pagina kunt u de contactgegevens
van Sissy vinden.
Vertrouwenspersoon bij WVHolten
Iedereen bij de WVH moet het gevoel hebben dat hij of zij in een veilige omgeving en met veel
plezier de fietssport kan beoefenen en de daar aan gelieerde taken kan uitoefenen. Daarom
moeten wij ons met z’n allen sterk maken om zaken als pesten, discriminatie, seksuele
intimidatie en conflicten of ruzies binnen WVH te voorkomen. De praktijk binnen diverse
sportverenigingen heeft uitgewezen dat zich momenten en gebeurtenissen kunnen voordoen
waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Binnen onze club willen wij dit voorkomen en
zo mogelijk direct in de kiem smoren.
Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag.
Mocht jij of je kind slachtoffer zijn van één van hierboven beschreven situaties, ga dan in eerste
instantie naar de leider/leidster en/of trainer/trainster. In dergelijke gevallen zal hij of zij, in
overleg met jou/jullie, in gesprek gaan met de partij(en) die betrokken zijn bij het voorval. Samen
zal er worden getracht een einde te maken aan de ongewenste situatie. In het geval dat jij of je
kind, als slachtoffer, het gevoel hebt dat er onvoldoende aandacht wordt geschonken door het
kader rondom het team of doordat de “daders” betrokken partij zijn, dan kun je, als
jeugdlid, ook contact opnemen met de coördinator uit de Jeugdcommissie of, als senior lid, met
het Bestuur. Om vervolgens een oplossing te vinden voor de ongewenste gebeurtenissen zal er,
in samenspraak met jou als slachtoffer, naar een oplossing gezocht worden.
Wanneer naar de vertrouwenspersoon?
A) Als jij, als slachtoffer of als ouder, zo snel mogelijk in contact wilt komen met de
vertrouwenspersoon van WVH
B) Als je de eerder genoemde procedure te omslachtig en te langdurig vindt.
Je kunt er op vertrouwen dat de vertrouwenspersoon te allen tijde zeer discreet met de aan
hem toevertrouwde gegevens om zal gaan. Het is mogelijk dat de vertrouwenspersoon, om een
oplossing te vinden voor de problemen, andere personen gaat raadplegen. De wijze waarop zal
in samenspraak met jou geschieden.
Wie kunnen er gebruik maken van de vertrouwenspersoon?
In principe kan iedereen binnen WVH zich wenden tot de vertrouwenspersoon ongeacht leeftijd,
functie of geslacht als het gaat om ongewenste zaken die gerelateerd zijn aan WVH.

Onder wiens verantwoordelijkheid valt de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke functie, maar kent wel de weg binnen de
vereniging. Periodiek rapporteert zij aan het Dagelijks Bestuur van de vereniging òf als er
meldingen zijn geweest van welke aard deze waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben
plaats gevonden, zonder namen prijs te geven. Zo nodig zoekt de vertrouwenspersoon eerder
contact met het DB, als deze handelswijze deel uitmaakt van zijn/haar stappenplan voor het
vinden van een oplossing.
Extra hulp voor vertrouwenspersoon.
Het kan voorkomen dat het probleem tussen betrokken partijen niet opgelost kan worden door
de vertrouwenspersoon van de WVH. In dergelijke gevallen kan zij deskundig advies en
ondersteuning vagen bij Martine van Veen, begeleidster vertrouwenspersoonszaken bij de
N.T.F.U.

Contactgegevens Sissy van Bruggen
Sissy van Bruggen
Molenbelterweg 14
7451 JB Holten
0548-361682
sissy@van-bruggen.org

