
 

Vertrouwenspersoon 

Vertrouwenspersoon van vv Gemert is Jan van der Veen. Hij is bereikbaar via email: 

j.vanderveen6chello.nl of via 06 33089590. 

 

 

Zie hieronder een item dat recent op de website van vv Gemert verscheen: 

Jan van der Veen vertrouwenspersoon 

Voetbalvereniging Gemert heeft sinds 2014 een eigen vertrouwenspersoon. Die functie wordt 

vervuld door Jan van der Veen, voormalig voorzitter van de club.  

Gemert heeft een Commissie van Normen en Waarden en een eigen gedragscode. Onderdeel 

daarvan is ook de functie van een vertrouwenspersoon. Jan van der Veen is een bekend gezicht op 

sportpark Molenbroek. Hij was zes jaar lang voorzitter van de club en trad eind 2011 terug. In het 

dagelijks leven was hij werkzaam in het onderwijs. 

 Letterlijk staat in de gedragscode van vv Gemert bij het kopje vertrouwenspersoon: ‘Soms gebeuren 

er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende 

mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed worden 

besproken met een leider, clustercoördinator, commissielid of bestuurslid. In een enkel geval blijkt 

deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen zou een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon 

de helpende hand kunnen bieden. Binnen vv Gemert hebben wij een vertrouwenspersoon.’ 



 ,,Het gaat dan altijd om zaken die verder reiken dat dagelijkse problemen en beslommeringen”, licht 

Jan van der Veen toe. ,,Want voor de goede orde; als ouders het niet eens zijn met een beslissing van 

een trainer en vinden dat hun kind in een hoger elftal of op een andere positie thuishoort, dan komt 

dat niet terecht op het bordje van de vertrouwenspersoon. Ik denk eerder aan onderwerpen als 

pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie. In zijn algemeenheid: omstandigheden waardoor 

iemand zich niet veilig voelt binnen de voetbalvereniging.” 

 Van der Veen is onafhankelijk. Hij kent de club goed maar vervult op dit moment geen andere 

functie. ,,In eerste instantie zal ik een luisterend oor bieden; iemand kan zijn of haar verhaal kwijt. 

Eventueel kan ik een advies geven of sturing geven. Maar ik zet alleen een vervolgstap met 

uitdrukkelijke toestemming van de melder zelf. Hij of zij houdt altijd de regie. Als hij of zij wil dat er 

niets mee gebeurt, zal gebeurt er niets mee. Aan die geheimhouding ben ik gebonden als 

vertrouwenspersoon.” 

 Een vertrouwenspersoon is in eerste instantie dus aanhoorder, geen oplosser. ,,Ik ben geen 

maatschappelijk werker. Ik kan bijvoorbeeld wel een gesprek arrangeren. Ik kan zaken ook 

veralgemeniseren, loskoppelen van namen en gezichten, en dan bespreekbaar maken binnen 

bijvoorbeeld het bestuur. Maar opnieuw benadruk ik: alleen als de persoon dat zelf wil.”  


