
Als bestuur vinden we het erg belangrijk dat iedereen kan tennissen in een vertrouwde omgeving, waar spelers 

en betrokkenen zich veilig voelen. Het kan zijn dat er soms toch dingen gebeuren die zorgen van gevoelens van 

onveiligheid. Het bestuur heeft daarom een vertrouwenspersoon aangesteld die beschikbaar is voor de 

vereniging om bij deze zaken te ondersteunen en adviseren.   

Een vertrouwenscommissie of in ons geval een vertrouwenspersoon is iemand die ad hoc beschikbaar is en 

zodoende alleen actief wanneer daar aanleiding toe is. Dit is een commissie of persoon waar leden naar toe 

kunnen stappen met problemen die van vertrouwelijke aard zijn. Denk hierbij aan pesterijen, agressie of 

andere negatieve omgangsvormen en ongewenst gedrag waarbij een lid zich onprettig, gekwetst of onveilig 

voelt.  

Op dit moment is Marjon Seriese beschikbaar als vertrouwenspersoon. Marjon is psycholoog en werkzaam in 

de geestelijke gezondheidszorg. Zij heeft op haar vorige sportvereniging 8 jaar lang in een 

vertrouwenscommissie deelgenomen en is zij goed op de hoogte wat een vertrouwenscommissie kan 

betekenen voor de club en zijn leden. Voor jong en oud kan zij een luisterend oor bieden en meedenken in 

kwesties die de vereniging of iemand persoonlijk aan gaan. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en 

de privacy van de betrokkenen wordt geborgd.  

Taken vertrouwenscommissie/-persoon: 

 Luisteren naar de melding of klachten van de aanvrager. 

 In overleg met de aanvrager bepalen hoe verder.  

 Afspraken over de gesprekken die gevoerd moeten worden of de acties die uitgezet moeten worden 
en hier een tijd aan verbinden.  

 Advies uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur beslist uiteindelijk welke acties ondernomen worden. 
Hierover vindt zo nodig nog overleg plaats met de vertrouwenspersoon. De communicatie over 
eventuele acties naar aanleiding van een onderzoek gebeurt door het bestuur.  

 Nazorg verlenen. 
 

Hoe gaat een aanvraag in zijn werk (procedure): 

1.    Een kwestie, klacht of adviesvraag kan zowel mondeling als per mail worden ingediend bij de 

vertrouwenspersoon. Zij neemt dan telefonisch of per mail contact op met de aanvrager. Mocht er een klacht 

worden ingediend bij het bestuur leidt deze, indien nodig, de kwestie door naar de vertrouwenspersoon. 

 2.    Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Voor het anoniem bespreken van belangrijke 

kwesties kan iemand altijd contact opnemen met stichting korrelatie: www.korrelatie.nl  

Marjon is te bereiken via vertrouwenspersoon@tc-schiebroek.nl 
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