
 

Welkom bij onze zwemvereniging!
Wij stellen ons graag even aan u voor

 

 

 

 

 

 

Wij zijn Ronald Simonis en Ilonka van den Heuvel, vertrouwenscontactpersoon bij 
Zwemvereniging Thalassa. Zwemvereniging Thalassa wil dat alle leden zich veilig en 
vertrouwt kunnen voelen binnen de vereniging. Om hier zorg voor te kunnen dragen heeft 
het bestuur ons aangesteld. 

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen 
voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag 
(bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne 
criminaliteit). De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters,
sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers,
VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst, wanneer noodzakelijk, 
geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten 
behandelen, maar je de weg naar een 
op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om 
Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te 
nemen. 

Meer informatie op www.zvthalassa.nl

Contact? 
Wij zijn bereikbaar via vcp@zvthalassa.nl
ons zo snel mogelijk contact op).

Ook is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met een vertrouwenspersoon 
van het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF, telefoon 0
(maandag t/m vrijdag 08.00 u 
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Wij stellen ons graag even aan u voor…  
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Zwemvereniging Thalassa wil dat alle leden zich veilig en 
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Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?3 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt 
voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag 

imidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne 
criminaliteit). De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van 
sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De 

d oor, geeft raad en verwijst, wanneer noodzakelijk, 
De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten 

behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is 
op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om wanneer nodig hulp te krijgen.
Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te 

www.zvthalassa.nl/reglementen/vertrouwenscontactpersoon

vcp@zvthalassa.nl (vermeld je telefoonnummer dan neemt één van 
op). 

Ook is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met een vertrouwenspersoon 
van het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF, telefoon 0900-2025590 
(maandag t/m vrijdag 08.00 u – 20.00 u) of vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

 

Wij zijn Ronald Simonis en Ilonka van den Heuvel, vertrouwenscontactpersoon bij 
Zwemvereniging Thalassa wil dat alle leden zich veilig en 

vertrouwt kunnen voelen binnen de vereniging. Om hier zorg voor te kunnen dragen heeft 

het eerste aanspreekpunt 
voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag 

imidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne 
ouders van 

bestuur) met een klacht of een vraag. De 
d oor, geeft raad en verwijst, wanneer noodzakelijk, door voor 

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten 
goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is 

hulp te krijgen. 
Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te 

/reglementen/vertrouwenscontactpersoon 

(vermeld je telefoonnummer dan neemt één van 

Ook is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met een vertrouwenspersoon 
2025590 

vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. 


