
Vrijwilliger bij vv Belfeldia: VOG aanvragen! 

 
Inleiding 

Tijdens de ALV van 19 maart 2021 is door het bestuur aangekondigd dat voor 

vrijwilligers/leiders welke binnen vv Belfeldia in contact komen met minderjarigen een VOG 

verplicht gesteld gaat worden.  

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die het bestuur van een 

sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te 

verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie 

bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laat je 

wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt. Het is één 

van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op 

grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. 

 

Wat is een VOG 

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid & 

Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar oplevert voor het 

vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het staat ook wel bekend als 

bewijs van goed gedrag. Het aanvragen van een VOG is gratis voor verenigingen en is één van 

de maatregelen die een voetbalvereniging kan nemen om de kans op bijvoorbeeld seksuele 

intimidatie of criminaliteit te verkleinen.  

 

Aan wie vraagt vv Belfeldia een VOG? 

Aan elke volwassen trainer,coach en manager die betrokken is bij een Jeugd team of Junioren 

team en/of vanuit de commissie waarin men werkzaam is met jeugdigen in aanraking komt 

wordt een VOG gevraagd. Zij ontvangen via Justis automatisch een verzoek om de VOG aan te 

vragen. 

 
Procedure VOG 

De procedure is eenvoudig: 

De vereniging doet een aanvraag bij Justis - Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Vervolgens krijgt de vrijwilliger een mail van Justis - Ministerie van Justitie en 

Veiligheid noreply@justis.nl "Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het 

Gedrag” 



 

Via een link in die e-mail kom je terecht op de site van Justis, waar je gevraagd wordt de 

verklaring digitaal in te vullen. Hiervoor moet je met je DigiD inloggen. 

Binnen 8 weken ontvangt de aanvrager zelf al dan niet de VOG per post. 

 

Iedereen die de VOG-verklaring heeft ontvangen dient deze originele verklaring aan de 

secretaris te tonen. De secretaris zal het origineel op echtheid controleren. Na controle zal dit 

worden geregistreerd in de administratie van vv Belfeldia en om de drie jaar worden herhaald. 

De verklaring zelf wordt dus niet opgenomen in de administratie van de vereniging.  

LET OP: Geen aanvraag gedaan binnen 30 dagen, dan kan je geen training meer geven of 

een team coachen/begeleiden.  Zo gauw je de aanvraag alsnog hebt gedaan kan je weer 

coachen/training geven etc. 

Krijg je geen VOG/wil je geen VOG aanvragen dan geldt hetzelfde zoals hierboven. 

 


