
Vertrouwenspersonen  
Heb je het niet naar je zin binnen je team omdat je bijvoorbeeld gepest wordt of buiten gesloten? Zijn 
er problemen met je trainer of iemand anders bij SJC? Durf je dit niet te bespreken of weet je niet hoe 
je dit aan moet pakken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kunt concentreren 
tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig 
of gespannen bent? Levert voetbal meer stress op dan plezier? Onze club helpt je om weer met 
plezier te kunnen voetballen. Het is belangrijk  dat iedereen, jong en oud, zich bij onze club thuis en 
veilig voelt. Bij SJC wordt pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere 
ongewenste omgangsvormen niet getolereerd.  
 
SJC heeft sinds kort vertrouwenspersonen. Zij zijn het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers 
en bezoekers die ongewenst gedrag bij onze club ervaren. Problemen bij jou thuis kun je ook met hen 
bespreken. Ook trainers en begeleiders van een jeugdteam kunnen bij een vertrouwenspersoon 
aankloppen bij zorgen over een speler. 
  
Vertrouwen… een lastige zaak  
Over je persoonlijke problemen met iemand praten is moeilijk. Je schaamt je, je bent bang, je voelt je 
onmachtig. Je loopt dan misschien (te) lang met je gedachten rond. Vertrouwenspersonen hebben 
een geheimhoudingsplicht. Zij behandelen jouw probleem of klacht dus strikt vertrouwelijk. Samen met 
jou zoeken ze naar een oplossing. 
   
De vertrouwenspersonen van voetbalvereniging SJC zijn:  

- Hanny van Leeuwen, tel. (06) 215 186 49, e-mail: h.vanleeuwen@kwadraad.nl aanwezig op 
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

- Mireille van der Meer, tel. (06) 215 993 28; e-mail: m.vandermeer@kwadraad.nl aanwezig op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

- Herman Scheepbouwer, tel. (06) 114 793 38 h.scheepbouwer@kwadraad.nl aanwezig op 
maandag, dinsdag en woensdag 

   
Dit zijn maatschappelijk werkers bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk, tel. (088) 900 40 00. 
Meer informatie vind je op hun website www.cjgnoordwijk.nl         
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