
VertrouwensContactPersoon bij Volleybalvereniging Liusna 
 

Sinds de Algemene LedenVergadering van juni 2015 ben ik, Marco van Klink, de 

VertrouwensContactPersoon (VCP) voor onze volleybalvereniging.  

Als vertrouwenscontactpersoon kun je bij mij terecht wanneer je binnen onze club te 

maken krijgt met allerlei vormen van ongewenst gedrag; 

 (Seksuele) intimidatie  

 Pesten  

 Bedreiging 

 Mishandeling  

 Belediging  

 Discriminatie 

In eerste instantie ben ik voor jou een luisterend oor. Vervolgens zal ik ervoor zorgen dat er, indien 

nodig, wordt doorverwezen naar de juiste hulpverlener. Uiteraard blijf jij de baas in het geheel en zal 

er niks tegen jouw wil in gang gezet worden! Wel zal ik, indien door jou gewenst anoniem, de 

contactpersoon van het bestuur inlichten dat er een zaak speelt. 

 

Wie ben ik? 

Ik ben Marco van Klink, getrouwd en heb 3 kinderen. Ik werk op een VMBO school als docent 

wiskunde in voornamelijk de 3e en 4e klas en heb daarbij regelmatig vertrouwelijke gesprekken met 

mijn leerlingen. Zelf heb ik jaren gevolleybald bij VC Liusna en diverse vrijwilligersfuncties doorlopen. 

Momenteel ben ik nog actief als Nationaal Scheidsrechter en als scheidsrechterscoördinator bij onze 

club en in die hoedanigheid komen jullie mij nog wel eens in de sporthal tegen. Mijn kinderen 

sporten ook (volleybal, zwemmen en voetbal) en ik vind het erg belangrijk dat niet alleen zij, maar 

ieder lid van onze club zich veilig moet kunnen voelen tijdens het beoefenen van hun geliefde sport. 

Hierbij is het nodig om met elkaar duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken zodat 

ongewenste omgangsvormen minder kans krijgen. Als vertrouwenscontactpersoon speel ik hier 

graag een adviserende rol naar het bestuur in en bied ik een luisterend oor als jij problemen op dit 

gebied ervaart.  

Schroom dus niet om contact met mij op te nemen! Je kunt mij bereiken via de telefoon, 06-

10770496 of via de mail: marco@morca.nl 
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