
Waarom een VOG verklaring 

Het NOC*NSF en de KNVB willen in samenwerking met organisaties die 
activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren een veilige 
sportomgeving creëren. 

Als sportvereniging, maar ook als sportbond, is het een plicht om maatregelen te 
nemen om een veilige sportomgeving te creëren en elke vorm van ongewenst 
gedrag proberen te voorkomen. Eén van de middelen, is het verplicht stellen van 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen 
werken. Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat 
uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een 
specifieke taak of functie in de samenleving. 

Het bestuur van Ter Leede onderschrijft deze actie en wil als onderdeel van haar 
beleid vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, 
vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit betreft alle leiders, trainers, 
verzorgers, leden van de activiteitencommissie, wedstrijdsecretariaat en 
jeugdcommissieleden. Dit geldt tevens ook voor alle leden van het hoofdbestuur.

Het bestuur van Ter Leede vind het enorm belangrijk dat wij zorgdragen voor 
een beschermd sportklimaat voor alle jeugdspelers. Ofschoon nooit alles volledig 
voorkomen kan worden willen wij wel preventief er zorg voor dragen dat 
degenen die direct met deze kwetsbare doelgroep samenwerkt niet de personen 
met de verkeerde achtergrond zijn.

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, 
geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat 
iemand, die ooit schuldig is geweest aan diefstal, alcohol-, drugs- of seksueel 
misbruik, fraude of fysieke mishandeling of elk ander ongewenst gedrag, een 
functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Dankzij 
een subsidiemaatregel van de regering kunnen vrijwilligers van Ter Leede gratis 
een VOG aanvragen. 

U krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw 
naam heeft staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of 
deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. 

Mocht de VOG aanvraag afgewezen worden, dan zal er door een bestuurslid en 
de vertrouwenspersoon/personen van Ter Leede een gesprek aangegaan worden  
om te beoordelen of de afwijzing van invloed is op de taak die vrijwilliger uitvoert 
bij Ter Leede. Ter Leede zal van Justis geen specifieke reden krijgen waarom de 
VOG niet verstrekt wordt.

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan 
deze aanvraag mee te werken. Met ingang van 2019 stelt Ter Leede het 
overleggen van een VOG echter verplicht.  

Ter Leede is op dit moment bezig met het uitzetten van de aanvragen voor de 
VOG verklaringen.  


