
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

De verklaring omtrent gedrag is de laatste jaren nogal in het nieuws geweest als gevolg  van een 

aantal ongewenste voorvallen bij o.a. sportverenigingen. In de media is hier uitgebreid aandacht aan 

besteed. Om onze jongeren bij sv BonBoys een zo veilig mogelijke sportomgeving te bieden zijn ook  

wij gestart met het aanvragen van de VOG voor alle vrijwilligers bij BonBoys. In eerste instantie 

hebben we dat gedaan voor het hoofdbestuur. Nu de VOG’s van het bestuur  binnen zijn gaan we 

hier mee verder.  

Wij vragen daarom aan al onze vrijwilligers hier aan mee te werken. Het aanvragen van deze 

verklaring is voor vrijwilligers bij een sportvereniging gratis. 

Het klinkt onvriendelijk maar vrijwilligers die hier niet aan mee willen werken kunnen wij niet meer 

accepteren voor het verrichten van activiteiten binnen onze vereniging. 

De aanvraagprocedure is als volgt: 

1. Martin ten Broeke of Henny Karsenberg zal een VOG aanvraag klaarzetten. 

2. Via mail krijgt u daar bericht van. 

3. Aanvragen kan alleen met gebruik maken van DiGiD. 

4. Heeft u geen DiGiD dan kunt u die aanvragen bij digid.nl/aanvragen. 

5. Na aanvraag duurt het max 8 weken voor u uw VOG ontvangt. 

6. Stuur een kopie via mail of een foto via Whatsapp naar Martin of Henny.  

7. Wij houden een database bij van alle aanvragen. 

8. Na inzage in de VOG zullen wij deze verder niet gebruiken en ook niet bewaren. 

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie 

waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het  

werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel 

bekend als bewijs van goed gedrag.  

 

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele 

intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) 

trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de 

fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond 

een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen 

met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van 

je leden serieus neemt.  

Hopelijk werkt u allen mee om met onze vereniging op dit gebied een kwaliteitsstap te 

maken. 

Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.  

Namens het bestuur Henny Karsenberg 


