
Vertrouwenscontactpersoon 
 

FC Maasgouw wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is 
met haar of zijn sport: voetballen. Met elkaar doen we er alles aan om juist zaken als 
‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te 
voorkomen. 
 
Maar stel nu dat…. 
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en 
gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen 
FC Maasgouw willen wij dit graag voor zijn. Dit is dan ook één van de redenen waarom bij 
FC Maasgouw een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met 
elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en 
veilig blijft. 
 
Voorkomen is beter dan genezen 
Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of 
waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle 
leden, vrijwilligers en ouders.  
Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt 
aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen 
wordt.  
 
Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van FC Maasgouw? 
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je 
welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan 
over: 
 

- pesten en gepest worden; 
- het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof, seksuele voorkeur of door iets 

anders niet bij hoort; 
- grensoverschrijdend gedrag of een vermoeden daarvan; 
- je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de 

vereniging/het team; 
- je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is; 
- iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag; 
- het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van FC Maasgouw op de juiste 

plaats is. 
 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon? 
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken 
zal duidelijk zijn, maar dit zal in overleg met jou gebeuren. 
Van iedere melding die de vertrouwenscontactpersoon binnen krijgt moet zij melding maken 
bij het bestuur, er geldt een informatieplicht aan het bestuur over het feit van de melding, niet 
over de inhoud. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor het oppakken van de vraag 
en de eventuele afhandeling ervan.  
Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de 
vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard 
deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze 
rapportage zullen geen namen genoemd worden. 
 
De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen. 
Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e-mail: vertrouwFCMaasgouw@gmail.com of 
telefonisch 

mailto:vertrouwFCMaasgouw@gmail.com


Diana Correia Alves 06-81674004 
Nathalie Dehing 
 
Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en je wilt het niet meteen bespreken met 
een vertrouwenscontactpersoon van FC Maasgouw, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF 
meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is 
bereikbaar op nummer 0900 - 202 55 90 of via vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. 
 
 
Even voorstellen… 
Wij zijn Diana Correia Alves en Nathalie Dehing. Door het bestuur van FC Maasgouw zijn we 
aangesteld als vertrouwenscontactpersoon.  
Wij luisteren naar je verhaal, denken samen na over de te nemen stappen en kunnen je 
verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel 
situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van 
de oplossing. 
 
Misschien denk je dat jouw situatie niet ´ernstig´ genoeg, maar alles wat jij ervaart als 
ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover één van de 
vertrouwenscontactpersonen aan te spreken. Wij zijn er voor jou! 
 
 
Diana Correia Alves  
Te bereiken via de email: vertrouwFCmaasgouw@gmail.com of telefonisch op 06-81674004 
 
Wie ben ik: Mijn zoon Remy Adams is lid van FC Maasgouw en daardoor sta ik dan ook vaak 
langs de lijn. 
Ik werk als Biometrist bij een diagnostisch centrum. In mijn werk heb ik veel contact met 
patiënten en weet ik hoe belangrijk het is de juiste vragen te stellen. Nog belangrijker is het 
om goed te luisteren.  
Ik ben me er van bewust dat bepaalde zaken in vertrouwen met mij worden gedeeld, 
vanzelfsprekend ga ik daar zorgvuldig mee om. 
Mijn kennis van wat maakt dat mensen zich veilig voelen en hoe mensen bewogen kunnen 
worden zelf actief bij te dragen aan het oplossen van een probleem zie ik als relevante 
achtergrondkennis voor een vertrouwenscontactpersoon. 
Om de rol van vertrouwenscontactpersoon goed te kunnen invullen heb ik de cursus 
Vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij het NOS*NSF. 
 
Nathalie Dehing 
Te bereiken via de email: vertrouwFCmaasgouw@gmail.com  
 
Wie ben ik: ik ben moeder van vier kinderen waarvan er 3 wekelijks op de grasmat te vinden 
zijn. Daarnaast ben ik directeur van een landelijke instelling voor Jeugdbescherming. Vanuit 
mijn werk ben ik gewend om vertrouwelijk om te gaan met wat me verteld wordt. Daarnaast 
probeer ik mensen te stimuleren en te laten nadenken wat een oplossing kan zijn voor de 
situatie waarin ze zitten.  
Om de rol van vertrouwenscontactpersoon goed te kunnen invullen heb ik de cursus 
Vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij het NOS*NSF. 
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