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bij redactie binnen – Barbezetting tijdens trainingen en wedstrijden – Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG)
Algemeen Dagblad, Regiosport, 07-12-2015

Luuk Gielen.
Dat ben ik!!

Bestelprocedure clubkleding
In de vorige nieuwsbrief stond dat er een nieuwe bestelprocedure voor
clubkleding is. Leden die clubkleding willen bestellen kunnen dit in het vervolg
via Kitty doen. De eerste bestellingen zijn binnen. Het is echter niet altijd
duidelijk wie de afzender is en wie er betaalt.
Daarom het verzoek om de volgende informatie te vermelden :
1.
2.

vermeld altijd duidelijk in de mail voor wie de kleding is + onder welke naam
er wordt betaald.
vermeld bij de betaling om welke kleding het gaat en voor wie de kleding is.

Dat maakt de administratie voor Kitty een stuk eenvoudiger.
Bestellen kan door eerst via de UZSC-site naar MTB-sport te gaan. Daar te kijken wat je wilt bestellen en
daarna een mail te sturen naar kittyvanrooijen@hotmail.com.
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Eerste aanmeldingen Gerlof Oudega
Trofee binnen bij redactie
De eerste aanmeldingen voor de Gerlof Oudega Trofee zijn binnen. Het
belooft echt heel spannend te worden. Later deze maand worden de
nominaties bekend gemaakt. Deze fel begeerde prijs wordt dit jaar voor het
eerst uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Aanmelden kandidaten
Dit jaar wil het bestuur alle leden betrekken bij de uitreiking. Leden die een
‘jonge’ UZSC’er kennen die in aanmerking komt voor de Gerlof Oudega Prijs
kunnen dat via uzscnieuwsbrief@gmail.com voor 20 december a.s. laten
weten.
Zet er wel even bij waarom jouw kandidaat in aanmerking komt en op
welk vlak hij of zij zich volgens jou voor de club verdienstelijk heeft
gemaakt.

Barbezetting tijdens trainingen en
wedstrijden
Binnen de club is afgesproken dat de teams zelf
verantwoordelijk zijn voor de bardienst. Hoewel de meeste
teams het prima voor elkaar hebben, komt het toch nog
regelmatig voor dat er niemand achter de bar staat. Heel
vervelend, want daarmee worden een hoop bezoekers
(clubleden en belangstellenden) teleurgesteld.
Aan het begin van het seizoen heeft ieder team een paar
weken bardienst toegewezen gekregen. In de toegewezen
weken verdelen de teamleden de uren. Ook tijdens hun
eigen trainingen en wedstrijden. Vroeger werd deze taak bij
één coördinator neergelegd. Maar omdat er binnen de club
veel vrijwilligerstaken zijn die ook de nodige aandacht
vragen, is besloten dat de teams de bardienst heel goed zelf
kunnen regelen.
Vooraf regelen
Natuurlijk! Het kan een keer voorkomen dat een of meerdere personen hún training of hún
wedstrijd moeten opofferen. Maar dat hoeft zeer beslist niet vaak het geval te zijn. Als team kun je
namelijk vooraf iets regelen met een ander team. Om dat mogelijk te maken, wordt er een trainings- en een
wedstrijdoverzicht beschikbaar gesteld. Je kunt daarin precies zien welke teams trainen of een wedstrijd spelen,
voor of na jou. Dat zijn de teams die je kunt benaderen en waarmee je het op een akkoordje kunt gooien! We
vinden het allemaal toch leuk als er een drankje geschonken wordt na afloop van een training of een wedstrijd?
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Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Op scholen is het al jaar en dag het beleid van personeel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOGverklaring) te vragen. De KNZB raadt verenigingen aan een dergelijke verklaring van haar vrijwilligers te
vragen. UZSC sluit zich hierbij aan en zal trainers, coaches en direct bij teams betrokkenen een VOGverklaring vragen. Hieronder een korte toelichting over het waarom en het belang van de verklaring.
Binnen UZSC hebben een goede sfeer en gaan we op een prettige
manier met elkaar om. Het gedrag zoals we dat nastreven (en
gelukkig ook vaak zien) staat beschreven in de UZSCgedragscode, de te vinden is op onze website. We willen dat
zoveel mogelijk borgen. De VOG-verklaring is een aanvulling op
onze gedragscode. Net als de vertrouwenspersoon. Eerder heeft
Ton Dapper zich bereid verklaard de
verenigingsvertrouwenspersoon te zijn. Daarom willen we van alle
trainers, coaches en direct bij teams betrokkenen als vereniging
een VOG-verklaring in ons bezit hebben.
Een veilig sportklimaat
Verenigingen die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het
creëren van een veiliger sportklimaat. Ook in de sport komt
ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt.
“Verenigingen die preventief beleid voeren, vergroten de kans om
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen
en aan te pakken,” aldus de KNZB. Samen met de clubs streeft de
KNZB naar een veilig spiortklimaat.
Volgens de KNZB is een belangrijke maatregel het aanvragen van
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken
met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke
beperking. Zij zegt: “Het verplicht stellen van een VOG als een begeleider wordt aangesteld en dit elke 3-5 jaar
herhalen, biedt een eenvoudige en gratis manier om te checken of de betreffende begeleider niet eerder voor
een zedendelict veroordeeld is. De praktijk leert dat sommige veroordeelden steeds weer posities bemachtigen –
zoals als begeleider in een sportclub - waarin ze gemakkelijk in contact komen met kwetsbare slachtoffers.”
Verklaring is gratis
Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom gratis. Doordat
steeds meer sportorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties (zoals scouting, kindervakantieweken), hier
gebruik van gaan maken, wordt het des te belangrijker voor elke (sport)organisatie om dit ook bij de eigen
organisatie structureel door te voeren.
Verzoek aan vrijwilligers en trainers UZSC
Alle vrijwilligers en trainers die binnen UZSC actief zijn en met sporters werken, ontvangen binnenkort via de
secretaris van UZSC het verzoek een VOG-verklaring aan te leveren. Dit verzoek komt per mail. De manier
waarop deze verklaring (gratis) kan worden aangevraagd staat in deze mail beschreven.

Agenda
Competitierooster: klik hier
30-11-2015 ALV om 20:00 uur clubhuis
15-12-2015 UZSC Scheidsrechtersbijeenkomst in het clubhuis (uitnodiging volgt)
01-01-2016 Nieuwjaarsreceptie (bekendmaking winnaar Gerlof Oudega Trofee)
28-05-2016 Eindfeest
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