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Nieuwsbrief maart 2015, ook te vinden op: www.bijzonderaktief.nl 
 
Carnavalsavond 
Op donderdag 12 februari hadden we tijdens het gezellige carnavalsfeest de verkiezing van de 
mooist verklede persoon en de beste danser. Dat werden Mariëlle van de Hurk als de mooiste 
danseres en De Hulk, omdat hij het leukst en totaal onherkenbaar verkleed was. 
Het was in de carnavalesk versierde kantine van DOT een vrolijke avond die mede ingevuld werd 
door de voor de deelnemers bekende dj Luuk en tot twee keer toe was er een spetterend 
optreden van The Blue Band.  
 
Vrijwilligers 
De afgelopen maanden hebben we veel aandacht gevraagd voor uitbreiding van het aantal 
vrijwilligers. Per direct hebben we iemand nodig bij fitness en we zoeken mensen die als reserve 
zo nu en dan bij de diverse sporten willen invallen. Om tot resultaat te komen hebben we bij het 
Vrijwilligerspunt Oss de vacature voor coördinator fitness geplaatst; in de nieuwsbrieven is veel 
plaats ingeruimd voor artikeltjes over het nodig zijn van begeleiding; via e-mail is iedereen 
opgeroepen mensen persoonlijk te benaderen.  
Vanuit reacties weten we dat een aantal mensen werkelijk vrienden en bekenden benaderd 
hebben. Alle pogingen hebben er toe geleid dat voor fitness op donderdagavond Lucia 
Gunnewijk de coördinatie op zich gaat nemen.  
Daar zijn we heel blij mee en we wensen Lucia veel succes. 
Verdere uitbreiding van het aantal vrijwilligers blijft wenselijk, opdat we in voorkomende 
gevallen altijd mensen achter de hand hebben in te vallen wanneer iemand kort of langdurig 
verhinderd is. Ook zullen we op termijn op zoek moeten naar een nieuwe secretaris en een 
vertrouwenspersoon kunnen we eveneens gebruiken. Hopelijk vinden we voor alle posten 
bekwame mensen. 
 
Gratis zaalsport in maart 
Gedurende de gehele maand maart mag iedereen gratis meedoen aan zaalsport op 
donderdagavond in de gymzaal van de Bernadetteschool van 19.00 tot 20.00 uur.  
 
Flyers 
We hebben zo’n 2000 flyers laten drukken. Daarop staan de afbeeldingen van de zes sporten en 
waar en wanneer die zijn. De flyers worden gebracht of opgestuurd naar Brownies en Downies, 
gemeentehuis, bibliotheek, HUB Noord Brabant (dat zijn de Bernadetteschool in Oss en de 
Herman Broerenschool in Rosmalen), gezinsvervangende tehuizen e.d. We hopen er meer 
naamsbekendheid door te krijgen. 
 
Tip 
De data waarop het géén sporten is, lopen veelal gelijk met de schoolvakanties. Uitzonderingen 
daarop zijn echte het bowlen en fitness. Zeker voor de juiste data van deze sporten is het 
raadzaam regelmatig de kalender te raadplegen op de website onder de rubriek nieuws.  
 
Sport Expertise Centrum (SEC) 
Met twee medewerkers van het SEC is een gesprek geweest. Het doel van het SEC is het 
stimuleren van sport en bewegen in de breedste zin van het woord. Het SEC ondersteunt 
sportverenigingen op gebieden zoals organisatie, beleidsontwikkeling, projectondersteuning en  

http://www.bijzonderaktief.nl/


 

 

  

 
Bijzonder Aktief Oss, Bourgondiestraat 86 ,5346 RD Oss Telefoon 0412630608  

e-mail:h.zopfi@hccnet.nl  Bank: NL10RABO0140433953 KvK Oost-Brabant 41081893 
www.bijzonderaktief.nl 

 

 
 
scholing van kaderleden. Met de inzet van professionals en specialisme wordt directe 
enl.gunnewijk@telfort.nl  praktische ondersteuning geboden. Vanuit het SEC worden 
sportstimuleringsprojecten uitgevoerd zoals schoolsport, buurtsport, sportgezondheid en 
projecten gericht op senioren. Ook de ondersteuning van sportverenigingen en de organisatie 
van sportgerelateerde evenementen behoren tot het takenpakket van het SEC. 
Het SEC wil een kartrekkersrol spelen om de regionale sportinfrastructuur voor mensen met een 
beperking te versterken.  
 
Vertrouwenspersoon 
Het is wenselijk dat iedere sportvereniging of stichting een vertrouwenspersoon heeft. Ook 
Bijzonder Aktief zou graag over een vertrouwenspersoon willen beschikken. 
Wanneer een vrijwilliger opgeleid wil worden tot vertrouwenscontactpersoon, dan verleent 
Bijzonder Aktief daar graag de faciliteiten voor. We horen het graag. Ter informatie zie 
onderstaande toelichting. 
Een vertrouwenspersoon is geen bestuurslid; het eerste opvang/aanspreekpunt; verwijst door; 
initieert preventieactiviteiten; is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon; 
geniet het vertrouwen van de bij de stichting betrokken vrijwilligers; heeft levenservaring, is 
integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid; is een persoon die zich neutraal en 
onafhankelijk op kan stellen;  heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil 
daaraan een bijdrage leveren; heeft een HBO denkniveau en is minimaal 25 jaar. 
 
Opleiding tot vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
Indien slachtoffers melding willen doen van een geval van seksuele intimidatie, is het een 
probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden. Het is een onderwerp dat niet 
makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, 
maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers ervan af hun klacht te melden. Daardoor 
blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Dit moet niet en is 
ook niet nodig. Juist om deze reden is al een aantal verenigingen en bonden overgegaan tot het 
aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor seksuele intimidatie. Deze personen 
zijn opgeleid door NOC*NSF. 
Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er 
sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. 
De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische 
gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten 
van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een 
certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.  
 
Seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag is al lang geen nieuw begrip meer in Nederland. 
Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer 
zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het vindt ook plaats tussen sporters onderling, 
of tussen begeleiders.  
De (bij)scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen met 
interesse voor de functie van VCP. De vereniging of bond kan hen opgeven voor het volgen van 
de cursus. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO 
denkniveau. De cursus duurt twee dagdelen.  
Inhoud 
De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een vereniging  
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of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die 
er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om  
preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer 
er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een 
klacht. Alle facetten van deze rol komen aan bod in deze cursus. 
Leerdoelen: 

 De VCP is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan 
de doelgroepen te kunnen presenteren  

 De VCP kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of 
vereniging  

 De VCP kan reflecteren  
 De VCP kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden  
 De VCP kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de 

omgeving  
 De VCP is in staat mee te werken beleid uit te voeren  
 

1e 
bijeenkomst 

woensdag 8 april 
2015 

16:00 tot 
20:00 uur 

Juliana van Stolberg Sporthal 
Amersfoort 

2e 
bijeenkomst 

woensdag 22 april 
2015 

16:00 tot 
20:00 uur 

Juliana van Stolberg Sporthal 
Amersfoort 

 
 


