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Nieuwe Trainer/Bestuurs- of Commissielid  

Doel? Beschrijven van de procedures m.b.t. nieuwe trainer / bestuurs- of 
commissielid / stagiaires van MBO-opleiding 

Voor wie bestemd? Bestuur / Afdelingsbestuur / Technische Commissie / 
Trainerscoördinatoren 

Beleidsstukken? Raakt aan Veiligheidsbeleid en Trainersbeleid 

Versie 1.0 – 21 september 2020 

 
 

Stap Wie verantwoordelijk? 

1. Er meldt zich/komt een nieuwe trainer / bestuurs- of commissielid 
/ stagiaire (MBO sport) 

Trainerscoördinator / 
secretaris 
bestuur/afdeling 

2. Er vindt oriënterend gesprek plaats met kandidaat Trainerscoördinator / 
(Afdelings) Bestuursleden 

3. Indien kandidaat geschikt, wordt Verenigingsbureau geïnformeerd Trainerscoördinator / 
(Afdelings) Bestuursleden 

4. VOG voor nieuwe trainer/bestuurs- of commissielid wordt 
aangevraagd en kandidaat bevestigt de aanvraag volgens de 
procedure (zie uitwerking hieronder) 

Verenigingsbureau en 
kandidaat 

5. Zodra VOG binnen is wordt trainerscoördinator/bestuur 
geïnformeerd dat er afspraken gemaakt kunnen worden. 

Verenigingsbureau 

6. Afspraken worden vastgelegd in trainers ovk / overeenkomst / 
stage overeenkomst 

Trainerscoördinator i.s.m. 
Verenigingsbureau 

 
De VOG is dus maar een klein onderdeel van het hele proces rondom een nieuwe trainer/bestuurs- 
of commissielid, maar wel een belangrijke. Hieronder wordt de VOG aanvraag verder uitgewerkt 

Procedure beschrijving Verklaring omtrent Gedrag 

Achtergrond: 

In het Veiligheidsbeleid van Hellas Utrecht staat beschreven “van alle trainers wordt een VOG 
gevraagd”.  
De Vertrouwens Contact Personen hebben daarnaast in een overleg met de secretaris aangegeven:  
“iedere trainer (en nader te bepalen bestuurslid) en ook iedere stagiaire MBO Sport  dient over een 
VOG te beschikken”. 

Sinds 2015 wordt van trainers, bestuursleden en enkele andere functionarissen een VOG gevraagd. In 
de meeste gevallen is dit reactief. Iemand geeft aan training te willen geven en start met de training. 
Pas daarna werd de VOG aangevraagd. 

In eerste instantie moest de trainer de VOG aanvraag zelf verzorgen. De laatste jaren wordt door 
Hellas Utrecht een gratis VOG aangevraagd voor de trainer via een account bij mijnJustis.  

Omdat er personen zijn die óf de aanvraag niet verder aanvullen óf de VOG niet inleveren bij de 
secretaris/Verenigingsbureau (onduidelijk wat en hoe), is het belangrijk om de procedure met 
betrekking tot de VOG vast te leggen.  
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Procedure: 

1. Voor de volgende functionarissen dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een 
VOG beschikbaar te zijn bij het Verenigingsbureau/de secretaris: 

a. Trainer incl. stagiaires MBO sport 
b. Bestuurslid(Algemeen Bestuur, afdelingsbestuur, jeugdactiviteitencommissie) 
c. Financiële administratie 
d. Ledenadministratie 
e. n.n.t.b. 

2. Het Verenigingsbureau/de secretaris van het Algemeen Bestuur vraagt via een beveiligde 
mijnJustis account een gratis VOG aan voor de betreffende persoon. Gegevens die daarvoor 
nodig zijn: emailadres, naam en initialen, functie die de persoon binnen de vereniging gaat 
vervullen. 

3. De persoon ontvangt een e-mail van 'Justis - Ministerie van Justitie en Veiligheid' met als 
onderwerp 'Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag' 

4. Hierin staat een instructie wat de persoon moet doen en invullen. 
N.B.1: de mail van Justis is 30 dagen geldig.  
N.B.2: Hellas krijgt geen bericht dat de betreffende persoon de aanvraag ook daadwerkelijk 
verzonden heeft. 

5. Als de persoon de instructie heeft gevolgd en de aanvraag definitief heeft verstuurd, krijgt hij/zij 
een bevestiging per e-mail van de VOG-aanvraag. Vervolgens wordt de VOG naar het huisadres 
gestuurd. 

6. Het originele exemplaar dient overhandigt te worden aan:  
a. de secretaris van het afdelingsbestuur (waarna deze hem overhandigt aan het 

Verenigingsbureau/secretaris DB)  
b. óf het Verenigingsbureau (manager verenigingsbureau)/secretaris DB) 
c. óf per post worden opgestuurd naar 

Hellas Utrecht 
Postbus 14094 
3508 SC Utrecht 

7. Het Verenigingsbureau/de secretaris registreert en archiveert de VOG na ontvangst. 
8. Pas na ontvangst van de VOG kan de betreffende persoon de werkzaamheden gaan vervullen 

(training geven, aantreden als bestuurslid etc.).  
9. Regel is: Zonder VOG geen training geven/werkzaamheden verrichten/toegang tot systemen 

en geen declaraties indienen. 
10. Het Verenigingsbureau/ de secretaris houdt bij wanneer de VOG is aangevraagd/ontvangen. 
11. Elke 4 jaar dient de VOG vernieuwd te worden. Het Verenigingsbureau initieert een herhaal 

aanvraag op dezelfde manier als hierboven beschreven bij stap 2 t/m 6. 
12. Is de herhaal VOG na 14 dagen niet in het bezit van het Verenigingsbureau / de secretaris, dan 

wordt de secretaris van de betreffende afdeling geïnformeerd.  
13. Is de VOG uiterlijk 30 dagen na de herhaalaanvraag nog niet ontvangen, dan kan de betreffende 

trainer geen declaratie meer indienen/geen training meer geven/geen functie meer vervullen 
binnen de vereniging. 

 
 


