Protocol CVV Berkel aangaande de VOG

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands justitiële
administratie geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke functie, in dit geval een
vrijwilligersfunctie bij de jeugd van CVV Berkel. Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.
Risicogebieden
Bij het screenen wordt rekening gehouden met zogenaamde risicogebieden. Het risicogebied
‘personen’ heeft tot doel om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Tot de kwetsbare
personen worden onder meer minderjarigen gerekend.
Personen die werkzaam zijn met minderjarigen kunnen onder meer belast zijn met de zorg en het
welzijn van deze minderjarigen. Zij kunnen in een één-op-één relatie komen te verkeren met
minderjarigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. In deze relatie kan sprake zijn van een (tijdelijke)
afhankelijkheid. Bovendien hebben deze personen een voorbeeldfunctie en kunnen zij invloed
uitoefenen op de aan hen toevertrouwden door middel van hun gedragingen. Indien men in de
uitoefening van de functie met minderjarigen in aanraking komt, bestaat het gevaar van
machtsmisbruik. Het risico van zeden- en geweldsdelicten is aanwezig.
Voor wie is een VOG verplicht?
CVV Berkel heeft, gelet op de hiervoor weergegeven belangen en risico’s, een VOG verplicht gesteld
voor een ieder die 18 jaar of ouder is en die binnen de club vrijwilligerswerk doet met de jeugd
(onder de 18). Die verplichting geldt voor diegenen die op structurele basis vrijwilligerswerk doen
met de jeugd, zoals leiders, trainers, scheidsrechters en begeleiders tijdens het voetbalkamp. Voor
incidenteel medewerking verlenen aan een activiteit, bijvoorbeeld eenmalig helpen bij de
Sinterklaasviering, is geen VOG verplicht.
Intakegesprek
Iedere nieuwe vrijwilliger die op structurele basis met de jeugd gaat werken heeft voorafgaand aan
het aanvragen van een VOG eerst een intake-gesprek met de leeftijdscoördinator van de
Jeugdcommissie. Daarin wordt de verplichting om een VOG aan te vragen besproken en wordt
gewezen op de verplichtingen uit het Reglement Normen en Waarden van CVV Berkel. Ook wordt
besproken of en waar de vrijwilliger al eerder vrijwilligerswerk met de jeugd heeft gedaan.

De jeugdcommissie heeft het recht referenties op te vragen bij eerdere verenigingen waar de
vrijwilliger werkzaam is geweest.
Aanvragen en verkrijgen VOG
Een VOG wordt aangevraagd via de jeugdcommissie. Dit gebeurt indien mogelijk voor aanvang van
de vrijwilligersactiviteiten, of anders zo spoedig mogelijk na aanvang daarvan.
Begeleiders tijdens een voetbalkamp zijn verplicht voorafgaand aan een kamp een VOG aan te
vragen (en te verkrijgen), omdat hier de zorg voor de kinderen en de afhankelijkheid van de
begeleiders een voorname rol spelen.
Geldigheidsduur
Vrijwilligers dienen, indien zij actief blijven werken met de jeugd, ieder seizoen een nieuwe VOG aan
te vragen. Deze wordt aangevraagd in de periode van 1 september tot en met 1 november. Indien
na 1 november de vrijwilliger geen VOG kan tonen, dienen de activiteiten onmiddellijk te worden
gestaakt.
Indien een vrijwilliger later in het seizoen zijn activiteiten start, dient de VOG uiterlijk drie weken na
de start van de activiteiten in orde te zijn. Indien dit niet het geval is dienen de activiteiten te worden
gestaakt.
Handhaving
De jeugdcommissie ziet toe op het naleven van dit beleid, middels het bijhouden van een overzicht
van vrijwilligers voor wie de eis van een VOG van toepassing is. Tevens wordt daarin aangetekend of
de vrijwilliger een VOG verstrekt heeft gekregen.
De vrijwilliger geeft de VOG ter inzage aan een lid van het jeugdbestuur, die daarvan aantekening
maakt in het overzicht.

