
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 5, januari 2018 

       Nieuwjaar… 

             We zijn al weer even op weg, maar toch, de beste wensen aan                  

jullie allemaal. Een aantal kleine zaken ter informatie, maar het hoofd- 

      onderwerp is: Veilig Sportklimaat!  

             Een heel belangrijk onderwerp dat recentelijk onderzoek nog weer eens aantoont.  

    Als bestuur vinden we het zo belangrijk dat we dit 5 jaar geleden zo snel mogelijk hebben 

   ingevuld en waarbij we voor zowel leden, trainers, coaches en publiek een sportiviteitscode  

       hebben opgesteld alsmede gedragsregels waaraan een ieder geacht wordt zich te houden en waarop  

         we elkaar kunnen aanspreken. 

VertrouwensContactPersoon VCP 

In december is het rapport van de commissie de Vries 

uitgekomen en onze vertrouwenscontactpersoon, 

Margreet Verspuij (haar gegevens zijn op de website te 

vinden) is weer op herhalingstraining geweest. Beiden 

geven aanleiding om nog weer aandacht te geven aan het 

onderwerp: Veilig Sportklimaat.  

Bij de bond staat nu nog als omschrijving: De 

Vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging 

het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen 

of vragen heeft m.b.t. tot seksuele  intimidatie (SI), of over 

een concreet incident een gesprek wil met de vereniging.  

Maar de rol van VCP gaat worden uitgebreid en wij hebben 

als vereniging dat al langer aangegeven (zie ook de 

website). Ook pestgedrag, intimidatie, beledigingen, 

machtsmisbruik en dergelijke zaken horen bij een veilig 

sportklimaat.  

Dit soort zaken kunnen vragen en emoties oproepen, ook 

als het niet jezelf maar een ander overkomt. Er over praten 

is vaak moeilijk en direct contact met trainer, commissie of 

bestuur is dan wellicht een grote drempel. Dan is er een 

VCP die je kan benaderen.  

Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze 
vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege 
het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten 
tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in 
bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de 
vertrouwelijkheid te doorbreken. 

Karel van der Velden  Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Mede dank aan onze sponsoren: 

COOP / Knolskoek / De Rooie Kater / Univé 

Oma  Elzinga / Tissingh / Skid kinderopvang / De Vries bouwbedrijf /  

Notariaat Zuidlaren / Keurslager De Vries / Janssen De Tuinspecialist 

Sterkliniek dierenartsen 

 Incasso februari 
Begin februari is de 3e incasso van de contributie.  
 

Eindfeest 21 april 
Had je hem al in je agenda staan? Doe dat nu alsnog. Het 

wordt de afsluiting van het competitieseizoen 2017-2018 en 

met een leuk programma. 

Mixtoernooi: 28 februari 
Zet de datum maar in je agenda en bedenk wie je nog meer 

mee wil nemen/opgeven zodat we er weer een leuke 

gemixte avond van kunnen maken. In principe kunnen leden 

vanaf B mee doen met het toernooi en het staat je vrij om 

een vriend/vriendin ook op te geven. Opgave kan worden 

gedaan bij: mixtoernooi@ritolavolleybal.nl  

Nieuw logo?! 
Als vereniging bestaan we nu 25 jaar. En we denken aan het 

ontwikkelen van een nieuw logo. Daar willen we graag onze 

leden bij betrekken. Heb je een idee voor een nieuw logo? 

Breng het in voor 1 maart. Het mag nog een simpel plaatje 

of schets zijn met een verhaal waarin je beschrijft waarom 

het bij ons past.  

Houdt alvast rekening met een aantal zaken. De naam 

“Ritola” moet er in terug komen, eventueel/waarschijnlijk 

ook “Volleybal”. Het logo moet uiteindelijk af te drukken zijn 

op website, documenten, shirts, ballen, vlaggen (dus ook 

groot kunnen afdrukken). 
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