
 

HDS heeft twee vertrouwenscontactpersonen: 
Leonard Faber en Daniëlle Vogelpoel. 
Daniëlle bereik je via 06 -25028470 of  
daniellevogelpoel@gmail.com 
Leonard bereik je via 06-20482432 of 
leofaber68@gmail.com. 
Mochten ze niet bereikbaar zijn, neem dan 
contact op met Centrum Veilige Sport  van  
NOC*NSF:  www.centrumveiligesport.nl of 
0900-2025590 

Leonard Faber is in het ver-

leden 6 jaar teamleider en 

trainer geweest van de HDS

-jeugd toen zijn zoon nog 

op voetbal zat.  Op dit  mo-

ment is hij coach van het 

hockeyteam van zijn doch-

ter. In het dagelijks leven is Leonard zelfstan-

dig bedrijfsadviseur en scheidingsmediator.   

Daniëlle Vogelpoel is actief 

als jeugdtrainer/- coach bij  

volleybalvereniging Volleer.  

Haar pleegzoon is seniorlid 

bij HDS. Als docent in het 

Voortgezet Speciaal Onder-

wijs heeft zij vijftien jaar les-

gegeven aan jongeren met diverse gedrags– 

en leerproblemen. Nu is zij werkzaam als on-

derwijsadviseur voor scholen.  

 

 

Voetballen in een 

veilige omgeving 

 

HOGER DOOR 

SAMENWERKING 



Wat is grensoverschrijdend gedrag?                     

Bij HDS kun je op een plezierige en veilige 
manier sporten en met elkaar omgaan. Het 
is belangrijk dat we dat op een respectvolle 
manier doen. Gelukkig is dat ook de meest 
voorkomende manier binnen onze club.   

Helaas kan er ook bij HDS ongewenst gedrag 
voorkomen. Gedrag dat plezier in het voet-
ballen in de weg staat en waaronder jij of 
iemand anders in je omgeving te lijden 
heeft. Dat gedrag vinden we grensoverschrij-
dend.                          

Met grensoverschrijdend gedrag bedoelen 
we: pesten en uitsluiten, seksuele intimida-
tie en misbruik, agressie en geweld, discrimi-
natie en intimidatie. Voor dit soort gedrag 
waar jij of een ander onder lijdt, is geen 
plaats binnen onze club. Dit geldt voor al het 
gedrag dat zich binnen  de context van de 
vereniging afspeelt of heeft afgespeeld, tij-
dens of na het sporten. 

Het bestuur van HDS vindt het belangrijk dat 
er binnen de club mensen zijn bij wie 

Bij HDS voetbal je in een  

veilige omgeving! 

(ouders van) de leden en vrijwilligers in alle 
vertrouwelijkheid terecht kunnen als zij 
met grensoverschrijdend gedrag te maken 
krijgen. Daarom heeft het bestuur twee 
vertrouwenscontactpersonen aangesteld.  

Wat als je met grensoverschrijdend ge-
drag te maken krijgt? 

Als je bij HDS met grensoverschrijdend ge-
drag te maken krijgt en je niet weet hoe je 
dat moet oplossen, dan gaan we ervan uit 
dat je daarover gaat praten met je ouders, 
leider of trainer. Het kan zijn dat je dat te 
moeilijk of te lastig vindt, bijvoorbeeld om-
dat je denkt dat je zeurt of overdrijft of om-
dat je jezelf een verklikker voelt. In dat ge-
val kun je altijd terecht bij de vertrouwens-
contactpersonen.  

Je kunt er zeker van zijn dat alles wat je 
bespreekt met een van de vertrouwens-
contactpersonen strikt vertrouwelijk wordt 
behandeld. 

 

 

Wat doen we als je contact met ons op-
neemt?                                                                  

Om te beginnen luistert de vertrouwens-
contactpersoon goed naar jouw verhaal. 
Als er vragen zijn, bespreekt de vertrou-
wenscontactpersoon die met jou. 

De vertrouwenscontactpersoon gaat sa-
men met jou na op welke manier het pro-
bleem het beste aangepakt kan worden en 
geeft jou adviezen over welke vervolgstap-
pen gezet kunnen worden. Voor alle dui-
delijkheid: er worden geen verdere stap-
pen gezet zonder jouw toestemming. 

Tenslotte bemiddelt de vertrouwenscon-
tactpersoon bij vervolgstappen binnen de 
vereniging. 
Het moet duidelijk zijn dat de vertrou-
wenscontactpersoon een eerste en vooral 
veilig aanspreekpunt voor jou is. 

 

 

Voor grensoverschrijdend 

gedrag is geen ruimte! 


