
VOG verplicht voor alle trainers, coaches en managers 
 
Het bestuur van Cartouche heeft besloten dat alle trainers, coaches en managers  van 18 jaar en 
ouder in het bezit moeten zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG 
commissie van VMHC Cartouche coördineert en registreert de aanvragen.  
 
Wat is een VOG?  
Een Verklaring Omtrent het 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, in dit geval het trainen/coachen/begeleiden van jeugdteams bij een 
sportvereniging. Als er sprake is van strafbare feiten, dan wordt dus beoordeeld of deze relevant zijn 
voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. 
 
Waarom een VOG? 
Bij VMHC Cartouche vinden we het belangrijk dat alle leden in een sociaal veilig klimaat kunnen 
sporten. Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op 
seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van 
(nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of andere vrijwilligers en het vermindert de kans dat 
personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. 
Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn of haar functie in aanraking komt 
met minderjarigen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. 
  
Wie moeten een VOG overleggen?  
Iedereen van 18 jaar en ouder die direct met minderjarige leden werken, bijvoorbeeld: trainers, 
coaches en teammanagers. 
 
Hoe lang is een VOG geldig en hoe is het gesteld met mijn privacy?  
Het bestuur heeft de geldigheidsduur van een VOG vastgesteld op 2 jaar. Als een VOG is verlopen, 
dan zal opnieuw een VOG-aanvraagprocedure worden gestart. Dit wordt bijgehouden in ons 
ledenadministratiesysteem (LISA) door de VOG commissie en alleen deze commissie heeft toegang 
tot deze gegevens. 
 
Hoe vraag je een VOG aan?  
De VOG commissie start de elektronische VOG-aanvraag op basis van je volledige naam - voorletters 
en (meisjes)naam-  en een e-mailadres. Zorg dus dat deze bekend zijn bij de VOG commissie. Daarna 
krijg je een mail met een link van Dienst Justis (een afdeling van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie). Met je DigiD kan worden ingelogd en de vragen beantwoord. Let op, de link is maar een 
paar dagen geldig. Na goedkeuring door Dienst Justis wordt de VOG per post naar je huisadres 
gestuurd. Dit kan een paar weken duren. Maak een scan of een digitale foto van de originele VOG en 
mail dit in Pdf-formaat naar de VOG commissie: VOG@hc-cartouche.nl. 
 
Wat heb ik nodig voor de aanvraag?  
Voor de elektronische VOG-aanvraag moet je beschikken over internetaansluiting, een e-mailadres 
en DigiD. Belangrijk is dus dat wij in LISA het juiste e-mailadres hebben staan. Als je nog geen DigiD 
hebt, vraag deze dan aan via www.digid.nl. 
  
Wat kost het aanvragen van een VOG?  
Voor vrijwilligers van VMHC Cartouche die met minderjarige jeugdleden werken is een VOG gratis 
aan te vragen. 
 
Wat gebeurt er als een vrijwilliger de VOG niet aanvraagt of afgeeft?  
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De VOG is verplicht gesteld. Het bestuur veronderstelt dat iedere vrijwilliger begrijpt dat het 
inleveren van een VOG noodzakelijk is en gaat ervan uit dat iedereen op verzoek een VOG zal 
inleveren.  
 
Meer informatie over de VOG kun je vinden op: www.nocnsf.nl/vog 
 
Als je zaken in vertrouwelijke sfeer wilt bespreken mail dan naar: vertrouwenspersoon@hc-
cartouche.nl 
 
Heb je vragen over de aanvraagprocedure dan kun je contact opnemen met de VOG commissie via:  
VOG@hc-cartouche.nl 
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