
 

 

Argos vindt een veilig sportklimaat erg belangrijk. 

Daarom hebben alle bestuursleden en docenten een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag). 

Bovendien hebben wij een Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Hieronder stelt zij zich voor en 

staat vermeld hoe u met haar in contact kunt komen. 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Jorinde Snieder, ik ben 28 jaar oud en in het dagelijks leven werkzaam als 

orthopedagoog. Als orthopedagoog werk ik met kinderen in het basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs die wat extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld door gedrags- of leerproblemen. In mijn 

jeugd ben ik een aantal jaren lid geweest van Argos en enige tijd geleden is mij door het bestuur van 

Argos gevraagd of ik geïnteresseerd zou zijn in de functie van Vertrouwens Contact Persoon (VCP). 

Hier heb ik ja op gezegd en inmiddels heb ik de cursus VCP gevolgd bij het NOC*NSF. 

Waarvoor kun je bij mij terecht? 

Het is de bedoeling dat iedereen bij Argos zich veilig en prettig voelt, zowel leden, docenten, 

vrijwilligers als ouders/familie van een lid. Helaas komt het toch soms voor dat je in een situatie 

terecht komt waarin je je onprettig voelt of je je zorgen maakt.  

Op dit soort momenten kun je als lid, docente, vrijwilliger of ouder/familie bij mij terecht; of het nu 

gaat om niet goed in je vel zitten, pesten, agressie, discriminatie of misschien zelfs mishandeling of 

(seksuele) intimidatie. Ik zal naar je luisteren en (als je dit wilt) je helpen met het zoeken naar een 

oplossing voor de situatie. Misschien overbodig om te zeggen, maar alle gesprekken met mij zijn 

vertrouwelijk. Mocht echter jouw veiligheid (of die van anderen) in gevaar zijn dan moet ik deze 

vertrouwelijkheid breken en actie ondernemen. Dit zal ik uiteraard wel altijd met je bespreken, er zal 

niets gebeuren waarvan jij niet op de hoogte bent.  

Beleid 

Als VCP-er speel ik ook een rol in preventie. Ik kan het bestuur (ongevraagd) advies geven en 

meedenken op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld het 

opstellen van omgangsregels en het creëren van een veilige sportomgeving. 

Hoe kun je met mij in contact komen? 

Dit kan door mij te bellen, appen/sms-en of e-mailen. Je kunt mij bereiken op 06-23136451 of via het 

emailadres  vcpargosjazzdans@gmail.com. 

 

  

 


