
VERTROUWENSCOMMISSIE  KDR&ZV PROTOCOL 180411

Uitgangspunten 

1. Seksuele intimidatie, onheuse bejegening, discriminatie, agressie en geweld worden niet
geaccepteerd binnen de vereniging.

2. Recht op eerlijke behandeling van de klachten
3. Privacybescherming van klager en aangeklaagde
4. Laagdrempelig  karakter van de procedure.

Samenstelling 

De cie. bestaat uit minimaal twee personen, die door het bestuur worden aangesteld. Er dient 
bij voorkeur zowel een mannelijk als een vrouwelijke vertrouwenspersoon te zijn. Het bestuur 
zal de vertrouwenspersonen binnen de vereniging bekend maken. 

Eigenschappen van de vertrouwenspersonen: 

1. Benaderbaar
2. Onafhankelijk/onpartijdig
3. Persoonlijke geschiktheid en deskundigheid.

Procedure 

1. De vertrouwenspersonen kunnen rechtstreeks door verenigingsleden worden benaderd.
2. Daarnaast zullen klachten vaak bij een bestuurslid terecht komen.

Verdere procedure 

Na ontvangst van een klacht wordt direct de voorzitter of bij verhindering de vice-voorzitter 
van de vereniging hierover geïnformeerd. Wanneer de klacht valt onder de omschrijving van 
niet te accepteren gedragingen als hierboven onder de uitgangspunten onder 1. vermeld, zal de 
vertrouwenscommissie de behandeling van de klacht direct voortzetten c.q. zal de klacht door 
de voorzitter c.q. vice-voorzitter direct ter behandeling aan de vertrouwenscommissie worden 
doorgeleid.  
Na  het indienen van de klacht vindt hoor en wederhoor van de partijen plaats. Indien nodig 
kan de commissie ook andere leden van de vereniging oproepen voor een gesprek ter 
informatie.  
De betrokkenen worden afzonderlijk gehoord, tenzij de klager anders verzoekt. Zij dienen van 
elkaars standpunten kennis te kunnen nemen en daarop te kunnen reageren. Het onderzoek, 
bestaande uit hoor en wederhoor, wordt uitgevoerd door beide leden van de 
vertrouwenscommissie.  
De commissie streeft er naar binnen twee weken na het horen van de betrokkenen verslag c.q. 
advies uit te brengen aan het bestuur. 
Het bestuur beslist indien enigszins mogelijk binnen één maand na ontvangst van het 
betreffende advies. Het bestuur behoudt zich het recht voor ook eventueel aangifte te doen bij 
de politie.  

Vertrouwenscommissie:  
Dieter Valk: tel. nr. 078613 99 43 
Monique van Buul: tel.nr. 0613233646 
Marjon Laeijendecker: tel.nr. 0622238392 
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