
Vertrouwenscontactpersoon 
 

Vertrouwenscontactpersonen 

De vereniging heeft een verantwoordelijkheid in het lichamelijke en 

geestelijk welbevinden van haar leden. Deze verantwoordelijkheid strekt 

zich uit tot het creëren van een veilig sportklimaat en het bieden van een 

goede begeleiding. Het bestuur is primair verantwoordelijk voor een 

gezonde sportomgeving en -sfeer, echter ieder lid is 

medeverantwoordelijk. Preventie van ongewenst gedrag is een belangrijk 

aandachtspunt. Sinds 1 januari 2011 zijn er een 

tweetal vertrouwenscontactpersonen, afgekort VCP, binnen de 

vereniging. Het zijn Stieneke Torringa en Ruud Huisman. Het bestuur van 

TCS is blij dat Stieneke en Ruud deze rol op zich willen nemen en hopen 

eigenlijk dat zij beiden niet in aktie hoeven te komen. Hieronder stellen 

Stieneke en Ruud zich voor en maken zij in het kort duidelijk wat de 

functie van vertrouwenspersoon inhoudt.  

  

Korte introductie Vertrouwenscontactpersonen 

Mijn naam is Stieneke Torringa en ik ben 46 jaar. Ik tennis al zo’n jaar of 

21 met veel plezier bij TC Sprenkelaar. Naast het vrij spelen met mijn 

tennisvrienden speel ik ook al vele jaren competitie (op dit moment in 

Dames 1). Op de club ben ik niet alleen actief op de baan maar ook als 

supportster van mijn kinderen Myrthe en Lex. Daarnaast ben ik lid van de 

selectiecommissie van onze club. In het dagelijks leven ben ik docente 

Spaans op het Veluws College (Mheenpark en Walterbosch). Naast het 

lesgeven heb ik nog de taken van counselor en vertrouwenspersoon op 

school. Voor het uitoefenen van deze taken heb ik al de nodige cursussen, 

bijeenkomsten en gesprekstrainingen gevolgd op het gebied van 

ongewenst gedrag maar dan vooral gericht op onderwijssituaties. Voor de 

rol van de VCP een training gevolgd van het NOC*NSF.  



 

  

Mijn naam is Ruud Huisman, 53 jaar, getrouwd met Lydia en woonachtig 

in Apeldoorn. Voor een aantal van jullie ben ik geen onbekende, omdat ik 

al een kleine 7 jaar bij TC Sprenkelaar als spelend lid actief ben. 

Daarnaast spelen ook mijn kinderen, Kelly en Jordy, al enige tijd bij de 

vereniging. Bovendien is mijn vrouw Lydia nog weleens in de keuken of 

achter de bar in de kantine te vinden. In het dagelijks leven ben ik Human 

Resource Adviseur bij de Belastingdienst en in die hoedanigheid fungeer ik 

binnen mijn bedrijfsonderdeel ook als aanspreekpunt voor medewerkers 

bij bijvoorbeeld vormen van ongewenst gedrag. Naast de nodige 

beroepsopleidingen heb ik voor de rol van VCP heb ik een training van het 

NOC*NSF gevolgd. 

 

 

Wat doet eigenlijk een vertrouwenscontactpersoon (afgekort 

VCP)? 

 

Een VCP is een door de vereniging benoemd onafhankelijk persoon met 3 



hoofdtaken: 

1. De VCP is er voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag 

en hier met iemand over willen spreken. 

2. De VCP verwijst door en adviseert en/of ondersteund daar eventueel 

bij. 

3. De VCP adviseert het bestuur om beleid te ontwikkelen en ziet erop 

toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. 

Wat is ongewenst gedrag? 

 

Er zijn meerdere definities van, maar de volgende geeft wel een goed 

beeld: “Ongewenst gedrag is elke vorm van (seksueel-) gedrag of 

(seksuele-) toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk 

of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of 

gedwongen wordt ervaren”. Als ik het kort door de bocht mag zeggen: alle 

gedrag waarvan jij vindt dat dit niet goed is en/of goed voelt. En dat kan 

dus veel zijn en is mede afhankelijk van je eigen beleving. 

 

Hoe gaat het dan als je een klacht/probleem hebt? 

 

Het meest gebruikelijk is dat je dan telefonisch contact zoekt met één van 

de vertrouwenscontactpersonen. De telefoonnummers van Ruud en 

Stieneke zijn respectievelijk 055-3668750 en 06-23541032.  Er wordt dan 

z.s.m. een afspraak met je gemaakt.  

In het gesprek laten we je jouw verhaal vertellen. We adviseren je - 

afhankelijk wat jij ermee wilt -  daarna verder. We gaan niet na of een 

verhaal klopt, we mogen namelijk niet aan waarheidsvinding doen. Jouw 

verhaal is onze basis. Soms is een verhaal zo ernstig dat we je adviseren 

om het bij een bepaald persoon/organisatie/bestuur/commissie te melden 

(= doorverwijzen).  Maar jij beslist wat er gebeurd. Wij hebben in principe 

een geheimhoudingsplicht, “in principe” omdat wij strafbare feiten (als 

een goede burger betaamt) wel zullen moeten melden bij de daarvoor 

geëigende instanties. Wel kunnen we je bij dit proces ondersteunen. 

Wellicht denk je nu meteen aan hele zware misdrijven, dat is ook 

mogelijk, maar ook foute grappen, pesten, negeren, schelden, slaan, 

discriminerende opmerkingen, handtastelijkheden enzovoort zijn vormen 

van ongewenst gedrag. 

 

Is de VCP er ook voor diegene waarover geklaagd wordt? 



 

Jazeker! De VCP is onafhankelijk en oordeelt niet, maar doet de eerste 

opvang, adviseert en verwijst door. 

 

Waarom heeft TC Sprenkelaar eigenlijk een VCP? We zijn toch een 

keurige vereniging? 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.  Als 

VCP zullen wij het bestuur adviseren omtrent het beleid rond ongewenst 

gedrag.  Natuurlijk zijn we een keurige vereniging, maar statistisch gezien 

komt ongewenst gedrag (helaas) regelmatig voor.  Een nare constatering 

maar we moeten onze ogen er niet voor sluiten dat het ook bij ons zou 

kunnen voorkomen. We hopen natuurlijk van niet. 

 

Wat moet je doen als je een klacht hebt en niet met de eigen VCP 

wil praten? 

 

Het bestuur heeft dus 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Je hebt 

dus daarbij al een keuze. Daarnaast is er een landelijk meldpunt van het 

NOC*NSF waar je (dag en nacht) contact kunt opnemen, het 

telefoonnummer daarvan is 0900-2025590. Ook is het mogelijk om naar 

een vertrouwenscontactpersoon van een andere vereniging in Apeldoorn 

te gaan. 

 

Is er nog meer over het onderwerp te vertellen? 

 

Ja, heel veel meer. Maar het meest belangrijke is wel gezegd. Indien er 

zaken zijn die de moeite waard zijn om te vermelden dan zullen we dat 

via de website/topspin kenbaar maken. Heb je vragen dan kun je ons 

natuurlijk altijd aanspreken. 

 

 


