
 
 

Vertrouwenscontactpersoon  

Ook binnen MHC Rosmalen komen - bedoeld of onbedoeld - wel 

eens zaken voor welke in jouw ogen niet door de beugel kunnen of 

anderszins aanleiding geven om daarover met een onafhankelijk 

persoon binnen de club te willen praten.  

Wij hebben twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld; Een 
centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze 
waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. 
Bij onze vereniging zijn dat Evy Pappot en Marjolein van Beckhoven, 
waarmee je via e-mail of telefoon een afspraak kunt maken. 

Mail: vertrouwenscontactpersonen@mhcrosmalen.nl  
Telefoon   
 
Evy Pappot   06 46 55 09 86 
Marjolein van Beckhoven 06 12 74 28 97 

 

Voel je je ergens niet prettig bij, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon.  

Dit kan bijvoorbeeld gaan over:  

 

• Pesten en gepest worden.  

• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.  

• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door 

een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.  

• Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: iemand in jouw directe omgeving heeft 

hiermee te maken. 

• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.  

• Kortom, mocht je je ergens niet prettig bij voelen, dan ben je welkom bij de 

vertrouwenscontactpersoon.  

De vertrouwenscontactpersoon is niet inhoudelijk betrokken bij procedures. Zij heeft een 

adviserende, doorverwijzende rol. 

De vertrouwenscontactpersoon brengt het bestuur altijd op de hoogte wat de betrokkene heeft 

verteld en rapporteert welke afspraken gemaakt zijn. Dit kan op verzoek anoniem. De 

verantwoordelijkheid voor eventuele vervolgstappen liggen bij het bestuur. 

Mocht je liever niet in gesprek willen gaan met de vertrouwenscontactpersoon van de club, dan kun 
je ook altijd contact opnemen met de landelijke organisatie: Centrum Veilige Sport.  

Website  centrumveiligesport.nl/ contact 

Telefoon  0900 20 25 59 0 (bereikbaar van ma t/m vr van 8.30 – 17.30 uur) 
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