
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Een vereniging waarin iedereen zich veilig voelt, staat voorop bij JVC Cuijk. En daarom 
verlangt JVC Cuijk een VOG van alle vrijwilligers die werken met jeugd onder de 19. 
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar 
oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het 
werken met minderjarigen bij een sportvereniging. De VOG staat ook wel bekend als bewijs 
van goed gedrag.  
 
Het kunnen tonen van een VOG is één van de vereisten die een sportvereniging kan 
verlangen van haar leden om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. 
Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of 
verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een 
functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te 
verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met 
een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid 
van je leden serieus neemt. De VOG moet preventief werken en voorkomen dat vrijwilligers 
grensoverschrijdend gedrag vertonen. 
 
Voor vrijwilligers van sportorganisaties (indien dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG 
gratis, indien de aanvraag digitaal wordt gedaan.  
 
Bij JVC Cuijk is de VOG in de afgelopen jaren uitgebreid besproken binnen het bestuur. 
Uiteindelijk is unaniem besloten dat binnen de vereniging iedere vrijwilliger van 16 jaar of 
ouder, die met jeugdspelers werkt een Verklaring Omtrent Gedrag moet hebben. Voor de 
aanvraag van de verklaring voor de betreffende leden maakt JVC Cuijk gebruik van een door 
NOC*NSF uitgewerkte procedure. De overkoepelende sportbond verzorgt tevens de 
administratieve afwikkeling en de verzending van de aanvraag naar het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. 
  
Een door JVC Cuijk aangewezen persoon zal de VOG voor de betreffende leden aanvragen. 
Het lid, op wie de aanvraag van toepassing is, ontvangt een mail met het verzoek de 
aanvraag met behulp van zijn DigiD verder in te vullen en te versturen. Attentie: de aanvraag 
dient verzonden te worden binnen 30 dagen, omdat de aanvraag anders verloopt.  
 
Het lid krijgt bij goedkeuring van de aanvraag de VOG thuisgestuurd per post. De gescande 
VOG dient vervolgens per e-mail in PDF te worden verstuurd te worden naar hiervoor 
aangewezen persoon binnen JVC Cuijk, zodat de verklaring in sportlink kan worden 
geadministreerd. De VOG is 5 jaar geldig. Hierna wordt de aanvraagprocedure herhaald. 
 
Met jeugd werkende leden, die van het ministerie van Veiligheid en Justitie geen VOG 
krijgen of de VOG niet wensen aan te vragen, kunnen bij JVC Cuijk niet gehandhaafd blijven 
in hun bestaande functie.  
 
Over de reden van toewijzing of afwijzing van de VOG door het ministerie van Veiligheid en 
Justitie wordt ten aanzien van JVC Cuijk niets bekend gemaakt. Voor meer informatie kunt u 
de website van NOC*NSF raadplegen: nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-
maatschappij/verklaring-omtrent-gedrag-aanvragen of contact opnemen met het bestuur. 
 
Met sportieve groet, het bestuur van JVC Cuijk 
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