
 

Aannamebeleid trainers en kaderleden       

THOR wil jong en oud een sociaal veilige sportomgeving bieden om 
samen te kunnen sporten. 

Definitie kaderleden, in dit stuk:  
Met kaderleden bedoelen we leden van het hoofdbestuur en leden van de 
afdelingsbesturen, verenigings-manager en trainerscoördinatoren. 
 
Definitie trainers, in dit stuk: 
Met trainers bedoelen we niet alleen hardloop- en atletiektrainers, maar ook 
wandel- en nordic-voorlopers en gymdocenten. 
 
Definitie verantwoordelijke, in dit stuk: 
Met verantwoordelijke bedoelen we een bestuurslid van een afdeling of een 
lid van het hoofdbestuur. 
 
Een zeer belangrijke schakel in een sociaal veilige sportomgeving is de 
trainer. Maar ook kaderleden spelen hierin een belangrijke rol. Het bestuur is 
van mening dat THOR dient te beschikken over kaderleden die deze principes 
belangrijk vinden en onderschrijven. 
 
 
Om die veilige sportomgeving te creëren dienen de trainers en kaderleden 
aan de volgende eisen te voldoen: 

● Hij/zij dient te beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
die max. 3 jaar oud is. 

● Hij/zij kent de omgangs- en gedragsregels. 
 
 
Procedure aanname trainers en kaderleden: 

● Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van 
medebestuursleden 

● Een afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van 
medebestuursleden en van trainers van de afdeling 

● Een afdelingsbestuur stelt een trainerscoördinator aan 
● De zgn. verantwoordelijke namens hoofdbestuur of afdelingsbestuur  

zorgt voor de volgende acties: 
● Geeft uitleg over THOR en de organisatie 
● Geeft uitleg over vergoeding en vrijwilligers-

overeenkomst indien van toepassing* 
● Bespreekt omgangs- en gedragsregels 



 

● Bespreekt motivatie en referenties trainer of kaderlid 
● Kan een referentiecheck en check SI-register (tuchtregister) doen via 

de bond (AU/Wandelbond)  
● Na (voorlopige) aanname zet VOG-administrateur de VOG gereed in een 

aanvraag (AVG privacy): de VOG wordt getoond en de VOG-
administrateur legt vast dat hij/zij de VOG heeft gezien. Op de VOG 
wordt datum gezien en paraaf VOG-administrateur vermeld. 

● De vrijwilligersovereenkomst (indien van toepassing*) en gedragsregels 
worden ondertekend. 

● Elke 3 jaar wordt opnieuw een VOG aangevraagd.  
 

 
 
 
* Een vrijwilligersovereenkomst is alleen vereist indien een 
vrijwilligersvergoeding afgesproken wordt. 
 
 
 
 
 


