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Handbalvereniging HHZD is een vereniging met veel trainers/coaches/begeleiders én (andere) vrijwilligers. 
Zonder deze mensen kunnen de leden van HHZD niet wekelijks genieten van trainingen en wedstrijden. We 
vinden het essentieel dat onze (jeugd)leden onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat. Om ervoor 
te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met mensen met integere bedoelingen, geldt 
er een korte procedure voordat iemand trainer/coach/begeleider kan worden.  

 
Handbalvereniging HHZD doorloopt de volgende stappen om nieuwe trainers/coaches/begeleiders te 
werven: 

 

• We houden als vereniging een kennismakingsgesprek met potentiële nieuwe 
trainers/coaches/begeleiders. Deze kennismakingsgesprekken worden gevoerd door de Technische 
Commissie: de commissie die verantwoordelijk is voor de contacten met 
trainers/coaches/begeleiders. 
 

• De Technische Commissie houdt hierover nauw contact met het bestuur. 
 

• We checken referenties. We bellen, indien van toepassing, de vereniging waar de 
trainer/coach/begeleider eerder actief is geweest. 
 

• We laten een VOG aanvragen. Dit herhalen we elke 3 jaar. 
 

• We registreren de trainer/coach/begeleider in Sportlink. Daarmee is de betrokkene lid van het 
Nederlands Handbal Verbond (NHV) en valt deze onder het tuchtrecht van het NHV. We stellen de 
betrokkene hiervan op de hoogte. 
 

• We stellen de trainer/coach/begeleider op de hoogte van de gedragsregels van handbalvereniging 
HHZD. Door het ondertekenen van het document ‘Gedragsregels trainer/coach/begeleider’ gaat 
deze persoon akkoord met de geldende gedragsregels van HHZD. 

 

 

Als we als vereniging willen weten of een trainer/coach/begeleider is veroordeeld voor seksuele 
intimidatie in het sporttuchtrecht, kunnen we contact opnemen met NOC*NSF. NOC*NSF heeft een 
register met ontuchtplegers in de sport, waarin de uitspraken van het Instituut Sportrechtspraak en 
de nationale bonden met eigen tuchtcolleges zijn opgenomen voor de duur van de veroordeling. Dit 
doen we als bestuur van handbalvereniging HHZD natuurlijk niet zomaar. Het niet krijgen van een 
VOG is één van de aanleidingen om NOC*NSF te (kunnen) contacten. 


