Wat doe je bij (een vermoeden van) misbruik bij en/ of door leden
van HC Eersel?
Het kan voorkomen dat je een vermoeden hebt dat er in verband met HC Eersel
misbruik plaatsvindt bij een of meer leden en/of bezoekers. Misschien weet je al
zeker dat er iets mis is.
Of je nu wel of niet zeker weet dat er sprake is van misbruik in verband met HC
Eersel: het bestuur verwacht van jou dat je hiervan altijd én zo snel mogelijk een
melding doet. Hoe je dat kunt doen komt verder aan de orde.
Misbruik
Voorbeelden van misbruik kunnen zijn:
● Lichamelijke mishandeling bijvoorbeeld in de vorm van knijpen of slaan;
● Geestelijke mishandeling bijvoorbeeld in de vorm van snauwen of angst
zaaien;
● Pesten;
● Een specifieke vorm van mishandeling is seksueel misbruik.
Jouw gevoel is richtinggevend: je voelt meestal wel aan wanneer iets niet klopt. Het
kan zijn dat het jou overkomt. Of je ziet dat het bij anderen gebeurt.
Mogelijke veroorzakers
Veroorzakers van misbruik kunnen zijn:
●
●
●
●
●

Vrijwilliger (inclusief bestuurslid);
Bezoeker, bijvoorbeeld familie;
Medewerker, bijvoorbeeld trainer/ coach/ beheerder;
Stagiaire;
Lid/ speler van HC Eersel.

Daarbij speelt géén rol of iemand jong of oud is, man of vrouw.

Melden van misbruik
Zodra jij een vermoeden hebt dat er iets mis is, verwacht het bestuur dat je daarvan
zo snel mogelijk een melding doet.
Je kunt de melding doen bij de vertrouwenscontactpersoon van HC Eersel. Dit,
omdat het bestuur begrijpt dat een melding gevoelig kan zijn; dat je het liever eerst
met iemand van buiten bespreekt, die niet direct betrokken is bij de dagelijkse gang
van zaken bij HC Eersel.

Daarvoor heeft het bestuur twee personen gevraagd die geen directe
relatie hebben met HC Eersel; zij zijn geen lid van HC Eersel. Deze
persoon gaat in vertrouwen jouw melding met jou bespreken, jou adviseren en ná
jouw toestemming eventueel (anoniem) doorgeven aan anderen.
Dus, neem direct contact op met een van deze vertrouwenspersonen
Vertrouwenscontactpersoon ( VCP)
De Vertrouwenscontactpersoon is voor HC Eersel het eerste aanspreekpunt voor
iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag
en hier met iemand in vertrouwen over wil praten. Vertrouwenscontactpersonen
fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters,
toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een dergelijke klacht of een
vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte
hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er
zijn om hulp te krijgen.
Daarnaast adviseren ze en stimuleren ze het hoofdbestuur van HC Eersel om
preventieve maatregelen te nemen.

De Vertrouwenscontactpersonen van HC Eersel zijn:
Danielle Woestenberg
Telefoonnummer: 06-48459599
E mailadres: dpjwoestenberg@gmail.com
Rik Spooren
Telefoonnummer: 06-20093945
E-mailadres: rikspooren@gmail.com
In principe geldt dat bij een reëel vermoeden van misbruik, het bestuur van HC
Eersel altijd (indien van toepassing) de direct betrokken ouders/ wettelijk
vertegenwoordigers en de autoriteiten hiervan op de hoogte stelt.
Wat als jouw melding achteraf niet blijkt te kloppen
Het kan natuurlijk zijn dat jouw melding achteraf niet blijkt te kloppen. Dat er als het
ware sprake is van loos-alarm.
Dan kunnen we alleen maar blij zijn dat er niets aan de hand is. We hebben liever
dat er sprake is van een loos-alarm, dan dat we te laat zijn en achteraf (verder)
misbruik hadden kunnen voorkomen.

Het is dan wel belangrijk dat alles door en met betrokkenen goed wordt
afgerond. Afhankelijk van wie betrokken waren, zorgt de
vertrouwenspersoon en/of het bestuur voor deze afronding.

