
Beste vrijwilliger van de ZVN, 

 

Ook namens mij: de beste wensen voor 2018. 

Zoals bij vele bekend zijn wij bezig met de VOG’s aan te vragen voor onze vrijwilligers. In 

deze mail probeer ik uit te leggen waarvoor het nodig is en wat er van jullie als vrijwilliger 

verwacht wordt. 

 

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

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 gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of 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. 

Meer informatie hierover is te vinden op: NOC*NSF 

 

Hoe de VOG aan te vragen 

Wij zetten voor alle vrijwilligers (trainers, kaartjeslopers, hulpouders, officials) binnen onze 

vereniging een VOG klaar. Hierover krijgt die persoon zelf een e-mail thuis die ingevuld dient 

te worden. Let op dat jij als vrijwilliger wel een DigiD hebt, deze is nodig om de VOG 

aanvraag af te ronden. Heb je nog geen DigiD? Dan moet je deze zelf even aanvragen  via 

deze link:  DigiD aanvragen 

Na een aantal dagen krijg je van DigiD een code thuis gestuurd waarmee ingelogd kan 

worden, deze code is een beperkt aantal dagen geldig! Met de geldige DigiD code kan je de 

VOG aanvraag afronden. 

Na maximaal 4 weken (meestal binnen 2 weken) krijg je je VOG thuis gestuurd.  

De vrijwilliger moet er zelf voor zorgen dat de VOG of een kopie ervan in het bezit komt van 

de ZVN. Liefst direct bij mij op mijn huisadres of in het zwembad bij één van de 

trainingsavonden. 

LET OP: Deze VOG wordt specifiek voor de zwemvereniging aangevraagd en is dus niet geldig 

bij bijvoorbeeld een schiet- of biljard vereniging! 

https://www.nocnsf.nl/vog/veelgesteldevragen
https://digid.nl/aanvragen


Mocht de vrijwilliger niet in aanmerking komen voor een VOG, dan krijgt de vrijwilliger daar 

bericht over niet de vereniging. De vrijwilliger kan hiertegen binnen 6 weken bezwaar 

maken: VOG bezwaar 

Zoals het er nu uitziet vragen we elke 3 jaar de VOG opnieuw aan, hierover krijgt de 

vrijwilliger zelf bericht. 

 

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

Bij vragen, onduidelijkheden of andere op- en/ of aanmerkingen over deze mail hoor ik dat 

graag. 

Gerton Knijnenburg 

Pioen 3, Noordwijkerhout 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid

