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Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. 
Jaarlijks komen er in de sport meerdere gevallen van o.a. seksuele intimidatie aan 
het licht. Reddingsbrigade Noptunus wil er alles aan doen om te zorgen voor een 
veilig sportklimaat. Het bestuur heeft daarom gemeend het advies van NOC/NSF en 
de KNVB te volgen. We werken bij Reddingsbrigade Noptunus al met een 
vertrouwenspersoon. 

 Verklaring omtrent gedrag (VOG) en aannamebeleid 

Om te voorkomen dat personen die in het verleden zijn veroordeeld voor ontucht of 

geweld bij ons aan de slag kunnen als vrijwilliger hanteren wij een VOG-beleid. Voor 

iedereen die kinderen of andere kwetsbare groepen begeleid wordt een VOG 

aangevraagd. Deze VOG kunnen wij als brigade kosteloos aanvragen, waardoor dit 

geen extra kosten met zich meebrengt voor de leden. 

Naast het aanvragen van een VOG zal er met personen die lid worden bij onze 

vereniging en een vrijwilligersfunctie gaan vervullen een 

aannamegesprek worden gevoerd. Dit aannamegesprek zorgt ervoor dat we van 

nieuwe vrijwilligers een beter beeld kunnen krijgen voordat zij aan de slag gaan 

binnen de vereniging. Het opvragen van referenties bij andere verenigingen zal 

onderdeel uitmaken van het aanstellingsbeleid. 

Verplicht 

Het is de bedoeling om dit seizoen voor alle instructeurs, kaderleden en overige 
vrijwilligers die bij onze vereniging direct of indirect te maken hebben met jongeren 
tot en met 18 jaar, een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. Seizoen 
2022-2023 is de VOG verplicht bij Reddingsbrigade Noptunus voor deze personen. 
Daarnaast is het verplicht de gedragscode van Reddingsbrigade Noptunus te 
ondertekenen. 

Aanvraagprocedure 

De secretaris van onze vereniging is gestart met het aanvragen van verklaringen 
omtrent gedrag (VOG) voor diverse vrijwilligers. Inmiddels zijn er bij het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie aanvragen ingediend voor bestuursleden, kaderleden van 
de reddingsbrigade Noptunus. Indien de secretaris niet over de volledige gegevens 
van een vrijwilliger beschikt zal zij deze per e-mail of telefoon benaderen met de 
vraag de ontbrekende gegevens aan te leveren. 

Vervolgens wordt er voor de vrijwilliger door de secretaris een VOG aangevraagd bij 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De betreffende vrijwilliger ontvangt 
vervolgens een e-mail van de Dienst Justis- Minsterie van Veiligheid en Justitie 
(justis@minvenj.nl). Lees de betreffende e-mail goed door. Daarin staat vermeld op 
welke wijze je de VOG verder in kunt vullen/afronden. Na goedkeuring door het 
ministerie, ontvang je de VOG per post thuis. Aan het aanvragen van de VOG zijn 
geen kosten verbonden. Het is de bedoeling dat de VOG aan Reddingsbrigade 
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Noptunus wordt getoond ter controle op aanvraag van het bestuur. Verder blijft het 
VOG-document in je eigen bezit. 

Aan iedereen die een e-mail ontvangt het verzoek zo snel mogelijk de procedure in 
gang te zetten, en na ontvangst van de VOG deze zo snel mogelijk bij de secretaris 
in te leveren. 

Reddingsbrigade Noptunus gaat bijhouden van welke personen een VOG is 
ontvangen en voor welke personen, die in de loop van het seizoen actief worden bij 
de vereniging, een VOG moet worden aangevraagd etc. De komende tijd zal een 
opstartfase zijn, maar de bedoeling is dat we uiteindelijk uitsluitend instructeurs, 
kaderleden en overige vrijwilligers bij onze vereniging hebben die in het bezit van 
een VOG zijn. 

Als je nog vragen hebt, word je verzocht contact op te nemen met het secretariaat 
van Reddingsbrigade Noptunus (secretaris@noptunus.nl). 

Het bestuur 
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