
VISIE
HKC staat voor een vereniging 
waar iedereen zich veilig voelt en 
zich met plezier op een sportie-
ve manier kan ontwikkelen. We 
hebben een open cultuur wat 
betekent dat we elkaar durven 
aan te spreken als iemand zich op 
een grensoverschrijdende manier 
gedraagt. Binnen onze vereniging 
is geen plek voor grensover-
schrijdend gedrag. En als er toch 
iets misgaat, weten we hoe te 
handelen.

VERTROUWENS-
CONTACTPERSOON (VCP)
Als HKC-leden, ouders, 
begeleiders, supporters 
klachten hebben die zij alleen in 
een vertrouwelijke sfeer willen 
kunnen aankaarten, dan kan 
contact worden opgenomen met 
de vertrouwenscontactpersoon 
van HKC of via andere 
meldmogelijkheden.

Voor een veilig 
sportklimaat!WIL JE IETS MELDEN?

WIL JE IETS MELDEN OF CONTACT MET IEMAND OPNEMEN?
Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan: praat erover of meld het!
Want samen zorgen we voor een veilige, eerlijke en plezierige sport 
voor iedereen. Hieronder een aantal mogelijkheden:

VCP HKC

   ANJA BOHRÉ
       Mail vcp.hkckorfbal@gmail.com
       Telefoon 06-53864920

VERTROUWENSPERSOON KNKV

   ANNE VAN VEGCHEL EN REMCO WINTER
       Mail vertrouwenscontactpersoon@knkv.nl. 
       Telefoon 026-3035470

       Jouw informatie wordt alleen door hen gelezen en 
       vertrouwelijk behandeld. 

CENTRUM VEILIGE SPORT

Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor jou bij vragen, twijfels 
of meldingen. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen 
vanzelfsprekend moeten zijn. 

Mail centrumveiligesport@nocnsf.nl 
Telefoon 0900-2025590 (gratis op werkdagen van 08.30 – 17.30 uur). 

   NEEM ANONIEM CONTACT OP VIA SPEAKUP!
       Klik hier voor de toelichting en de inlogcode (29113) voor 
       het achterlaten van een bericht.

   DIRECT CHATTEN VIA FIER
       Wil je anoniem contact zoeken, chat dan via FIER. 
       Je kunt dit doen via centrumveiligesport.nl/contact  
       en dan de FIER-button aanklikken.

POLITIE/CENTRUM SEKSUEEL GEWELD

Bel de politie bij seksuele intimidatie of misbruik en bij acute 
dreigende situaties: 0900-8844.
Kortgeleden aangerand of verkracht, bel het 
Centrum Seksueel Geweld: 0800-0188.
www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-zuid-holland

Deze INFOGRAPHIC is een samenvatting van een onderdeel van het beleid VEILIG SPORTKLIMAAT dat is opgesteld door het bestuur van HKC. U/jij kunt de uitgebreide versie nalezen via onze website.

Advies bij online seksueel misbruik. HELPWANTED.NL is er voor  
iedereen die vragen heeft over online seksueel misbruik,  
voor zichzelf of voor iemand anders.

Mail info@helpwanted.nl 
Telefoon 020 – 261 5275 | E-mail info@helpwanted.nl 

       Jouw informatie wordt alleen door hen gelezen en 

HELPWANTED.NL 
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