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Aanleiding 
Als hockeyclubs hebben wij Sportiviteit & Respect hoog in het vaandel staan. We vinden het zeer 
belangrijk hierin samen op te trekken en samen afspraken te maken met betrekking tot dit thema. In 
een gezamenlijk opgesteld en door iedere club en de gemeente Breda ondertekend Handvest 
Sportiviteit en Respect zijn gedragsregels opgenomen en staat beschreven wat te doen bij een 
ongewenste situatie. Ook hangt er bij iedere club een bord met de vijf centrale uitgangspunten. 
Daarnaast heeft iedere vereniging een vertrouwenscontactpersoon en wordt het KNHB 
Tuchtreglement gevolgd dan wel wordt er een eigen tuchtreglement opgesteld/gehanteerd.  
Een volgende stap is het aanvragen van VOG’s voor betrokkenen bij de vereniging.  
 

1. Aanvragen VOG’s 
 
Wat is een VOG? 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor 
het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met 
minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als 
bewijs van goed gedrag.1 
 
Waarom VOG? 
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige 
omgeving kunnen sporten. Als hockeyclub vinden wij het belangrijk maatregelen te nemen die 
grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Het verplicht stellen van een VOG voor bepaalde groepen 
vrijwilligers en andere betrokkenen bij onze verenigingen geeft meer zekerheid over het verleden 
van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers of coaches. Het doel hiervan is om vast te stellen dat de persoon 
voldoende betrouwbaar is en geen potentieel risico vormt voor één van de clubs. Een VOG 
vermindert dus de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met minderjarigen en/of 
kwetsbare groepen, een functie bij één van onze clubs kunnen uitoefenen.  
 
Voor wie? 
Voor de volgende doelgroepen zullen VOG’s worden aangevraagd, voor personen vanaf 16 jaar: 
 
- Bestuur 
- Teambegeleiders van alle (Jongste) Jeugd en Jeugdteams (trainers/coaches/managers). Dit geldt 
ook voor betaalde trainers en coaches 
- Leden van alle Technische Commissies (TC) Jeugd en Jongste Jeugd, incl. lijncoördinatoren 
- Verenigingsmanager en horecamanager of personen in vergelijkbare functies 
- Barhoofden (zaterdag en zondag) 
 

                                                             
1 De Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid & Justitie is verantwoordelijk voor VOG’s. Meer informatie 
vind je op www.justis.nl 
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Mocht later blijken dat ook voor andere doelgroepen het aanvragen van VOG’s wenselijk is, dan zal 
ook voor hen een VOG worden aangevraagd. 
Voor tijdelijke trainers of vrijwilligers wordt vooralsnog geen VOG aangevraagd. Wel wordt het 
thema Sportiviteit & Respect meegenomen bij de sollicitatieprocedure. 
 
Wat als een persoon geen VOG wil aanvragen? 
Als iemand geen VOG wil aanvragen wordt er een gesprek aangegaan. Hierin wordt het belang van 
een VOG uitgelegd en duidelijk gemaakt waarom wij hier als clubs voor staan. Als de persoon in 
kwestie dan nog steeds geen VOG wil aanvragen, wordt de samenwerking beëindigd. Dit wordt 
schriftelijk bevestigd met opgave van reden. 
 
Wat als een persoon geen VOG krijgt? 
Als iemand geen VOG krijgt, wordt er een gesprek aangegaan om de samenwerking te beëindigen. 
Iedereen moet een VOG kunnen overleggen om op de clubs te kunnen werken met minderjarigen en 
kwetsbaren. Ook dit wordt schriftelijk bevestigd met opgave van reden. 
 
Iedere vereniging zal conform deze principes werken.  
 

2. Praktische zaken 
 
Wie gaat de VOG’s aanvragen? 
Binnen iedere vereniging wordt nog bepaald wie de VOG’s gaat aanvragen voor de hierboven 
genoemde doelgroepen. Als er een nieuwe persoon komt binnen één van deze doelgroepen zal ook 
voor hem/haar gelijk een VOG worden aangevraagd.  
 
Vernieuwen VOG’s  
De VOG’s zullen om de drie jaar vernieuwd worden. Iedere vereniging zal een eigen administratieve 
procedure inzetten om deze vernieuwing tijdig in te zetten.  
 
Archiveren 
Door middel van een digitale uitnodiging via de Dienst Justis, vullen de personen in kwestie zelf hun 
persoonlijke gegevens in. Door middel van DigiD ondertekenen ze dit digitaal. Bij een positieve 
beoordeling krijgt men de VOG persoonlijk thuisgestuurd.  Een kopie hiervan wordt per omgaande bij 
de desbetreffende club ingeleverd. De vereniging draagt zorg voor archivering, voor zo ver mogelijk 
gekoppeld aan het systeem van de ledenadministratie.  
 

3. Leden 
 
Doelgroepen informeren 
De personen waarvan een VOG wordt verwacht zullen per mail geïnformeerd worden met informatie 
over het (gezamenlijke) beleid rondom VOG’s aanvragen en welke stappen er gezet dienen te 
worden. Deze communicatie zal bij iedere vereniging hetzelfde zijn. 
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Leden, ouders en andere betrokkenen informeren 
De leden, ouders en andere betrokkenen worden geïnformeerd door middel van: 
- Vermelding op de website 
- Vermelding in de nieuwsbrief 
- Tijdens de ALV 

 

Bijlage I Stappenplan voor aanvragen VOG’s 
 

Algemeen 
Alle informatie over gratis VOG kun je vinden op: https://gratisvog.nl/  
Alle informatie over de procedure voor het aanvragen van VOG’s: 
https://gratisvog.nl/procedure  
 
 
Stappenplan 
1. Meld je organisatie of sportclub aan via: https://gratisvog.nl/aanmeldformulier  
 
2. Vraag alvast E-herkenning aan. De E-herkenning heb je nodig om digitaal de VOG’s voor je 
vrijwilligers aan te kunnen vragen. Wat het is, en hoe het werkt, lees je hier: 
https://gratisvog.nl/procedure/e-herkenning 
 
Voor de functie van de VOG is niveau 1 van de e-Herkenning voldoende. Wil je meer weten 
hier over? Zie informatie via onderstaande link: 
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-
eherkenning/eherkenningsmiddelen/eherkenning-niveau-1/  
 
3. Breng je vrijwilligers op de hoogte via een brief of mail: waarom vraag je een VOG van je 
vrijwilliger? Geef hierbij aan dat ze zelf de gegevens voor hun VOG moeten aandragen (via 
een link in een later te ontvangen mail). Hiervoor heeft de vrijwilliger zijn/haar DigiD nodig.  
Als de aanvraag wordt goedgekeurd zal de vrijwilliger persoonlijk de VOG ontvangen. Vraag 
om een kopie voor je eigen administratie. 
 
4. Als de je e-Herkenning hebt, kun je terug naar https://gratisvog.nl/procedure/vog-
klaarzetten 
Hier kun je de VOG’s klaarzetten voor de vrijwilligers.  
 
5. De vrijwilliger zal vervolgens een mail krijgen met een link waar de vrijwilliger vervolgens 
zijn/haar gegevens kan invullen en verzenden met DigiD. 
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Bijlage II:  
 
Beste betrokkenen bij de minderjarigen van Zwart-Wit, 

Hierbij informeren wij je rondom de procedure voor het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent 
Gedrag) voor jou in je rol als jeugdcoach/trainer bij B.N.M.H.C. Zwart-Wit. 

Veiligheid, Sportiviteit en Respect 

In de hockeysport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen essentieel. Om die reden 
staat beleid rond Sportiviteit & Respect bij alle hockeyclubs in gemeente Breda hoog op de agenda en 
werken we samen aan een veilig sportklimaat. 

Er is een Bredaas Handvest Sportiviteit en Respect geschreven, waarin gedragsregels zijn opgenomen en 
waarin staat beschreven wat te doen bij een ongewenste situatie. Deze gedragsregels worden op alle vijf 
de hockeyclubs van Breda gehandhaafd. Ook hangen er bij iedere club borden met deze S&R 
uitgangspunten, dus ook bij Zwart-Wit. Kijk op www.zwartwit.nl of klik hier om het Handvest en de 
uitgangspunten te lezen. 

Zwart-Wit heeft bovendien in de ALV van 3 juli 2017 een Tuchtreglement aangenomen. Tijdens de 
Bijzondere ALV van 27 november jl. is de Tuchtcommissie geïnstalleerd. Meer informatie over de 
Tuchtcommissie, haar werkwijze en de inhoud van het reglement vind je op www.zwartwit.nl > Clubinfo > 
Tucht 

Daarnaast zijn er vertrouwenspersonen op iedere vereniging. Voor meer informatie en contactgegevens 
van de vertrouwenspersonen van Zwart-Wit, zie www.zwartwit.nl > Clubinfo > Veiligheid, Sportiviteit en 
Respect > Vertrouwenspersoon, of klik op de link Vertrouwenspersoon op de homepage. 

Een volgende stap is het aanvragen van VOG’s.  
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van goed gedrag, uitgegeven door het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. Een VOG voor mensen die werken met minderjarigen is een 
belangrijke stap in het preventieve beleid. 

Zoals eerder al besproken tijdens Join The Club en de afgelopen ledenvergaderingen, zal Zwart-Wit alle 
betrokkenen (ouder dan 16 jaar) bij onze vereniging die met onze jeugd in directe en indirecte aanraking 
komen, verzoeken om een VOG aan te vragen en een kopie aan ons te overhandigen, dan wel een foto of 
scan daarvan toe te sturen. 

Onder ‘betrokkenen’ verstaan wij op dit moment: bestuursleden, leden van de TCs Jeugd en Jongste 
Jeugd, barhoofden, gastvrouwen en –heren en de trainers/coaches/managers van alle Jeugd en Jongste 
Jeugdteams. Mogelijk dat wij de doelgroepen in een later stadium nog uitbreiden. 

Het hebben van een VOG wordt voortaan binnen alle Bredase hockeyclubs verplicht gesteld voor het 
uitoefenen van een jeugd gerelateerde taak of functie binnen de verenigingen. Elke 3 jaar zal de VOG 
opnieuw aangevraagd dienen te worden. 

Hoe verloopt de aanvraag van een VOG? 
Allereerst: aan de aanvraag van een VOG zijn geen kosten verbonden. De VOG is jouw eigendom, je kunt 
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deze ook gebruiken voor mogelijke andere (vrijwilligers)functies of –taken. Er wordt ook weinig tot geen 
inspanning van je gevraagd om de aanvraag in te dienen: 

1. Zwart-Wit draagt zorg voor de aanmelding van jouw aanvraag bij het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Daarvoor hebben wij van je nodig: 

• Voorletters en voornaam 
• Achternaam (zoals in paspoort) 
• Emailadres 

Mocht een van bovenstaande gegevens ontbreken in onze administratie, dan wordt er op korte termijn 
contact met je opgenomen (per mail of telefoon).  

2. Met deze gegevens zet Zwart-Wit de VOG aanvraag voor jou in gang. 

3. Je krijgt vervolgens een mail van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In deze mail staat een link 
vermeld. Door op deze link te klikken kun je de VOG-aanvraag zelf verder invullen en digitaal 
ondertekenen met je DigiD. En daarmee is de aanvraag de deur uit. 

4. Zodra je aanvraag positief is beoordeeld, ontvang je per post je VOG. Dit kan officieel tot 8 weken 
duren maar in de regel ontvang je de VOG na 2 tot 4 weken. 

5. We verzoeken je dan om per omgaande een digitale kopie te bezorgen aan Zwart-Wit (via 
VOG@zwartwit.nl). Zwart-Wit slaat de VOG in een beveiligde digitale omgeving op en markeert de datum 
van afgifte. 

6. Na 3 jaar ontvang je automatisch een nieuwe aanvraaglink om een hernieuwde VOG aan te vragen. 

Ben je woonachtig in België? 
Als je in België woont, volstaat een “uittreksel uit het strafregister”, aan te vragen bij de gemeente 
waar je woont. 

Wij hopen dat e.e.a. zo duidelijk is en dat je meewerkt aan een vlot verloop van de aanvraag van jouw 
VOG.  

Binnen Zwart-Wit zijn de contactpersonen rondom de VOG aanvragen: 
Jolanda Prinsen (VOG-administratie)  
Sandra Zwaal (secretaris bestuur) 
Bij hen kun je ook uiteraard terecht voor eventuele vragen. Zij zijn bereikbaar via het mailadres 
VOG@zwartwit.nl Dit is ook het mailadres waar je een kopie van je VOG naar toe kunt sturen. 

NB: Mocht het zo zijn dat je al in het bezit bent van een VOG van minder dan 3 jaar geleden met 
vermelding van het kenmerk 84, gelieve een kopie naar ons te mailen. Dan hoeft er natuurlijk nu geen 
nieuwe VOG aangevraagd te worden! 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 

Sandra Zwaal 


