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Inleiding 

In het beleidsplan 2020-2025 zijn plannen opgenomen die de vereniging de komende jaren 
wil realiseren. Deze plannen zijn gebaseerd op de visie en de missie die de vereniging 
uitdraagt.  
 
Naast de beleidsmatige punten zijn er algemene praktische zaken opgenomen in het 
beleidsplan. De beschrijving van deze onderwerpen kunnen, op grond van de actualiteit, 
wijzigen. In het huidige beleidsplan is er ook ruimte voor de impact van diverse 
maatschappelijke ontwikkelingen op de vereniging. 
 

Het beleidsplan beschrijft de doelstellingen en acties van G.V. DOS de komende vijf jaren, 
om precies te zijn de periode van augustus 2020 tot en met juli 2025. 
 

Visie 
Het aanbieden van gymnastiek met respect voor de historie en met een open blik naar de 
toekomst. 
 

Missie 
G.V. DOS is een specialist in het aanbieden van diverse vormen van gymnastiek. De 
vereniging zet zich optimaal in om gymnastiek voor inwoners uit Udenhout en de 
omliggende dorpen en plaatsen te bevorderen. G.V. DOS maakt het mogelijk om leden in 
elke fase van zijn of haar leven aan gymnastiek of andere activiteiten van goede kwaliteit 
deel te nemen of daar een bijdrage aan te leveren. 
 
Om deze visie en missie uit te dragen moet er binnen de vereniging onderstaande zaken zijn 
geregeld: 
- Een bestuur dat zorgt voor het uitdragen van een duidelijke visie; 
- Een heldere organisatie op het gebied van de verenigingsstructuur en de interne 
overlegstructuur; 
- Een accommodatie die geschikt is voor het beoefenen van disciplines die de vereniging 
aanbiedt; 
- Een financieel gezonde organisatie; 
- Aandacht voor professionalisering op het gebied van het bestuurlijke kader, het technische 
kader, de vrijwilligers en het scholingsbeleid. 

  



Hoofdstuk 1. Beschrijving van de vereniging 

1.1 Gymnastiekvereniging DOS 
G.V. DOS uit Udenhout is een vereniging die is opgericht in 1946. In 2021 wordt het 75 jarig 
jubileum gevierd. G.V. DOS heeft een regionale functie en is met ruim 200 leden een 
vereniging die midden in de maatschappij staat. 
  
De vereniging is afhankelijk van de accommodaties die de gemeente aanbiedt. In Udenhout 
wordt er om die reden gebruik gemaakt van sportzaal de Schelf. Voor het 
clubkampioenschap wordt in de regel gebruik gemaakt van sportzaal de Roomley. Beide 
zalen zijn gevestigd in Udenhout.  
 

1.2 Aanbod Gymnastiekvereniging DOS 
De vereniging richt zich in eerste instantie op de recreatiesport. Daarnaast wordt er binnen 
de vereniging geïnvesteerd in sportbehoefte op hoger niveau (wedstrijdsport) wanneer de 
omvang van een selectie het rechtvaardigt hier een separate les voor aan te bieden. 

Het aanbod aan sportactiviteiten bestaat, bij aanvang van het seizoen 2020/2021, uit:  
- Kleutergym jongens/meisjes van 2,5 - 6 jaar; 
- Turnen voor meisjes en jongens vanaf 6 jaar;  
- Selectie Turnen voor meiden; 
- Micro Teamgym - groepsspringen | Micro (gemengd); 
- Selectie Micro Teamgym - groepsspringen | Micro (gemengd); 
- Meso Teamgym; 
- Ladies fit; 
- Heren recreanten volleybal. 
 
Binnen de vereniging worden voor de leden jaarlijkse activiteiten georganiseerd zoals het 
clubkampioenschap. Dit vergroot niet alleen de saamhorigheid van leden binnen de 
vereniging, maar zorgt ook voor respect en waardering onder alle leden in totaliteit. De 
vereniging streeft naar een hoog kwaliteitsgehalte gebaseerd op vier doelen. 

1. Plezier 
Het open staan voor iedereen uit de omgeving om op een ontspannen en leuke manier sport 
te bedrijven. Individueel, samen en als vereniging kinderen/jongeren/jongvolwassenen fit en 
gezond houden door op een plezierige manier actief te bezig te zijn. G.V. DOS maakt sporten 
mogelijk voor iedereen, de sporter staat centraal binnen de vereniging. 

  



 

2. Veelzijdig 
Bij aanvang van deze beleidsperiode biedt de vereniging de volgende verschillende sporten 
aan. Het onderdeel Meso Teamgym is de laatste uitbreiding. Hiermee heeft de vereniging 
geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen en behoeften. 

Om bestaansrecht van de vereniging te waarborgen wordt er geanticipeerd op nieuwe 
ontwikkelingen en behoeften vanuit regionaal en landelijk perspectief. Wanneer er interesse 
ontstaan voor andere vormen van sport dan moeten die deel uit kunnen maken van de 
vereniging. Dit is afhankelijk van animo en kostenfactoren. G.V. DOS streeft naar een 
verbreding van het sportaanbod voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.  

3. Professioneel kader 
Een gezonde balans tussen recreatie en prestatie is belangrijk. De bedoeling is om, waar 
mogelijk, sport en wedstrijdsport met elkaar te verbinden. Het financiële beleid is gericht op 
betaalbaarheid van de activiteiten voor de leden en de continuïteit van de vereniging. 

4. Doelgericht 
G.V. DOS streeft ernaar kinderen vanaf jonge leeftijd kennis te laten maken met bewegen en 
zo de motorische ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Dit wordt doorgetrokken naar 
verschillende takken binnen de vereniging om de sporter verder te ontwikkelen. De 
vereniging biedt mogelijkheden in breedte- en wedstrijdsport. 

1.3 Sporten bij G.V. DOS 

De vereniging richt zich op verschillende gymnastieksporten. Aangezien het beleid is om in te 
spelen op de behoefte van het moment, staat het aantal sportonderdelen niet vast. Het 
uitbreiden of het stopzetten van onderdelen is mogelijk. Voor ieder onderdeel geldt dat deze 
levensvatbaar moet zijn of worden, waarbij het streven is om kostendekkend te zijn binnen 
het sportonderdeel. 
 
Naast de algemene leiding van de vereniging houdt het bestuur de levensvatbaarheid van de 
zaalsporten – en daarmee het voortbestaan van de vereniging – nauwlettend in de gaten. 
Het is de taak van het bestuur om de continuïteit te bewaken. 

Om invulling te geven aan de doelstellingen is de vereniging bereid tijd, geld en energie te 
steken in: 

▪ Uitbreiding en behouden van bestaande sportonderdelen; 
▪ Ontwikkeling van nieuwe sportonderdelen; 
▪ Ontwikkelen van nieuwe sportonderdelen met partners binnen de gemeente Tilburg. 

 

  



1.4 Toekomst G.V. DOS 
G.V. DOS wil de basis van de vereniging behouden. Op dit fundament wil het bestuur van 

G.V. DOS kijken naar het uitbreiden van het sportaanbod. G.V. DOS streeft hierbij naar het 

behouden van de eigen identiteit. 
 

Kansen 

- Een modern beleidsplan; 

- De doelen uit het geactualiseerde beleidsplan (zie hoofdstuk 3); 

→ Actualiseren vraag en aanbod van lessen; 

→ Het opleiden van trainers; 

→ Samenwerkingsverbanden; 

→ Accommodatie; 

- De groei van het aantal inwoners van Udenhout en Berkel-Enschot; 

- De inkomsten door sponsoring. Er zijn op dit moment zeer beperkte inkomsten door 

sponsoring. Het bestuur heeft de afgelopen vijf jaar nauwelijks geïnvesteerd in het werven 

van sponsors. Enkel bij een incidentele actie voor een nieuwe Airtrack of bij de jaarlijkse 

Grote Clubactie werd er actief gezocht naar sponsors. Een actief sponsorbeleid creëert 

mogelijkheden; 

 

Risico’s 

- Het aantal leden. Aan het begin van de periode van het beleidsplan is het aantal leden 

ongeveer 200. Het ledenaantal is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Medio 2012 had G.V. DOS 

nog 400 leden;  

- De hoeveelheid vrijwilligers die bereid zijn om te participeren in het bestuur of een (nog op 

te richten) commissie. Het huidige aantal vrijwilligers volstaat voor het continueren van het 

bestaande lesaanbod. Het huidige aantal vrijwilligers op bestuurlijk niveau is het minimaal 

noodzakelijke om de vereniging operationeel te houden; 

- In 2021 viert G.V. DOS haar 75 jarig bestaan. Een commissie of organiserend comité is 

nodig om dit jubileum feestelijk te kunnen vieren; 

- De financiële situatie van de vereniging. Minder leden betekent automatisch dat dezelfde 

kosten door minder leden dienen te worden opgebracht, wat een vicieuze cirkel tot gevolg 

heeft; 

- De inkomsten uit subsidie. Er is de voorbije periode bezuinigd op subsidie door de 

gemeente Tilburg.  

 

  



Hoofdstuk 2. Analyse G.V. DOS 

2.1 De huidige situatie 
G.V. DOS wordt geleid door een bestuur. In dit bestuur zijn in ieder geval een voorzitter, 
secretaris en penningmeester aanwezig. Het bestuur wordt aangevuld met bestuursleden 
met losse aandachtsgebieden. Het bestuur legt eenmaal per jaar officiële verantwoording af 
aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). De leden worden hiervoor per mail uitgenodigd. 
Op verzoek kunnen leden inzage krijgen in (financiële) jaarstukken.  
 
Het bestuur is tevens opdrachtgever voor het technisch kader en de trainers die actief zijn 
binnen G.V. DOS. Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking tussen bestuur en 
technisch kader, gekenmerkt door een regelmatig technisch overleg met de Technische 
Commissie (TC). 
 
Diverse kerntaken binnen de vereniging, buiten lessen en trainingen om, worden 
gestructureerd uitgevoerd. Hiervoor bestaat een portefeuilleverdeling onder individuele 
(bestuurs)leden/vrijwilligers. 

Werkgroepen vormen idealiter een variabel onderdeel van de vereniging. In de praktijk zijn, 
met uitzondering van de Activiteiten Commissie, op dit moment alle portefeuilles belegd bij 
de bestuursleden.  

2.2 Bestuur 
Het bestuur bestaat idealiter uit zes tot acht personen verbonden aan G.V. DOS. Alle 
bestuursleden zijn officieel geregistreerd met lidmaatschap. In het bestuur zijn de 
(kern)taken verdeeld. Vervanging geldt bij een tijdelijke onbezette plaats of een totaal 
onbezette plaats. De volgende regelingen zijn van kracht. 
 
De bestuursleden zijn zelfstandig woordvoerder voor de (kern)taken die toegekend zijn. 
Binnen het bestuur zijn duidelijke hoofdlijnen afgesproken. Het bestuur bepaalt, bij cruciale 
aangelegenheden of bijzondere evenementen, wie in andermans functie op mag treden. 
 

2.3. Werkgroepen 
Werkgroepen hebben een variabele bezetting. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
worden bepaald afhankelijk van de soort werkgroep. Het bestuur blijft 
hoofdverantwoordelijk. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen tijdelijk worden 
gedelegeerd naar een daartoe aangewezen persoon. 
 
Alle werkgroepen dienen voor (potentiële/komende) activiteiten een plan in bij het bestuur, 
inclusief bijbehorende begroting. Bestuur bespreekt plan en financiën waarna uitspraak 
volgt naar betreffende werkgroep. Eventueel voorzien van argumenten en suggesties. 
 
 

  



Bij aanvang van de periode van dit beleidsplan kent G.V. DOS een Activiteiten Commissie. 
Deze commissie zorgt jaarlijks voor het organiseren van de clubkampioenschappen. Ook 
leveren ze een bijdrage aan de bedankdag voor vrijwilligers. 

Andere werkgroepen zijn noodzakelijk om activiteiten zoals het organiseren van een 
jubileum of het invulling geven aan een sponsorplan. Ook hiervoor geldt dat sporters en 
vrijwilligers samen G.V. DOS maken.  
 

2.4 Contributie 
Het bestuur stelt elk jaar, voor aanvang van het seizoen, de contributie voor het nieuwe 
seizoen vast. Het bestuur heeft de vrijheid om, op basis van de financiële positie en 
maatschappelijke ontwikkelingen, de contributie aan te passen. 
 
Het bestuur hanteert op dit moment het beleid om één keer per seizoen contributie te 
incasseren. Dit beleid zorgt er voor dat de vereniging op één moment de belangrijkste bron 
van inkomsten incasseert. Bovendien zorgt deze werkwijze ervoor dat deze specifieke 
werkzaamheden voor de penningmeester op één moment in het seizoen valt. Deze aanpak 
zorgt, voor zover mogelijk, voor het ontlasten van deze werkzaamheden gedurende de rest 
van het seizoen.  
 
In principe wordt er geen contributie gerestitueerd. Een lidmaatschap met G.V. DOS is een 
samenwerking met een looptijd van minimaal een jaar. Of wanneer een lid tijdens het 
seizoen lid wordt van G.V. DOS tot het einde van het seizoen. Een uitzondering op de regel is 
alleen mogelijk met instemming van de penningmeester of de meerderheid van het bestuur. 
Hiervoor dient het lid met een onderbouwing voor de uitzondering te komen. 

 

 
 
 



2.5 Vergaderstructuur op basis van de communicatielijnen binnen de vereniging 

Omschrijving Wie Frequentie 

Bestuursvergadering Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Overige bestuursleden 
Afvaardiging van de trainers 

1x per maand 

Technische Commissie (TC) Hoofdtrainers 
Afvaardiging van het 
bestuur 

Minimaal 4x per seizoen 
 

Werkgroepen Coördinator van de 
werkgroep 
Leden van de werkgroep 
Afvaardiging van het 
bestuur 

Variabel 

Algemene Leden 
Vergadering 
(ALV) 

Leden 
Ouders van leden 
Technische Commissie 
Bestuur 
Overig geïnteresseerden 

1x per jaar (medio 
september) 

 
 

  



Hoofdstuk 3. Doelen G.V. DOS voor de periode van dit beleidsplan 

Voor de periode van dit beleidsplan, 2020-2025, heeft G.V. DOS doelen gesteld. Deze doelen 

zijn aanvullend op de reguliere ‘bedrijfsvoering’ van de vereniging. 

3.1 Het opleiden van trainers 
Naast de reguliere opleidingen en verplichte bijscholing richting G.V. DOS zich de komende 

jaren op het ontwikkelen van vaardigheden om te zorgen voor groepsverbinding. Deze 

sociaal emotionele competenties zijn noodzakelijk om ook aandacht te besteden aan de 

groepsdynamica. 

 

Daarnaast moeten trainers in staat zijn om onafhankelijk en binnen hun eigen 

verantwoordelijkheid invulling te geven aan de lessen. Dit op basis van de kaders van het 

bestuur en het beleidsplan. 

3.2 Actualiseren vraag en aanbod van lessen 
Doelstellingen van lesvorm per leeftijdscategorie 

G.V. DOS heeft voor elke leeftijdscategorie doelstellingen waaraan de les moet voldoen. 

 

Leeftijdscategorie < 6 jaar 

Recreatief bewegen staat centraal; 

Zorgdragen voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen. 

 

Leeftijdscategorie 6 – 12 jaar 

Het aanbieden van gymnastiek op niveau (recreatief en wedstrijdniveau); 

Het leren uitdagen van jezelf op je eigen niveau; 

Aandacht voor het groepsdynamiek; 

Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling. 

 

Leeftijdscategorie > 12 jaar 

Het aanbieden van gymnastiek op niveau (recreatief en wedstrijdniveau); 

Aandacht voor het groepsdynamiek; 

Verbinding met de vereniging. 

 

In de leeftijdscategorie van > 12 jaar moet G.V. DOS zich ontwikkelen tot meer dan alleen 

een vereniging om te sporten. G.V. DOS heeft de potentie om met deze groep een 

community te vormen waarmee leden zich verbonden voelen. Deze groep leden zijn de 

trainers van de toekomst.  

 

Om dit te realiseren is er meer nodig dan alleen het aanbieden van trainingen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het organiseren van extra interne wedstrijden en clubavonden op een 

locatie in de regio. Dit gebeurt op dit moment nog niet, maar dit zijn mogelijke activiteiten 

die opgepakt kunnen worden in de periode van dit beleidsplan. 

 

 



Deze groep leden heeft een verantwoordelijkheid richting de vereniging. Deze leden zijn nu 

al de groep die binnen de vereniging (verplicht) participeren als vrijwilliger. Dit kan in allerlei 

vormen. Denk hierbij aan het assisteren van lessen bij een andere leeftijdscategorie. 

 

Continu actualiseren huidige lesaanbod op basis van rendabiliteit en continuïteit 

Op jaarbasis moet het bestuur namens de vereniging bepalen of de lessen in het huidige 

lesaanbod voldoende rendabel zijn en/of het continueren van de lesvorm mogelijk is 

doordat er een trainer beschikbaar is. 

 

Wanneer een individuele lesvorm gedurende een seizoen gemiddeld minder dan 15 leden 

heeft dan zorgt de trainer samen met een vertegenwoordiger van het bestuur bij aanvang 

van het nieuwe seizoen voor het opstellen van een verbeterplan. In dit verbeterplan is 

vastgelegd welke activiteiten er worden ontplooid om het aantal leden op de les structureel 

te verhogen en de kwaliteit van de les te verbeteren. 

 

Wanneer een individuele les gedurende twee opeenvolgende seizoenen gemiddeld minder 

dan 15 leden heeft dan neemt het bestuur minimaal 3 maanden voor het einde van het 

seizoen een beslissing over het continueren van de les in het opvolgende seizoen. 

 

Bij aanvang van de periode van dit beleidsplan staat vast dat het turnen voor jongens vanaf 6 

jaar voor twee opeenvolgende seizoen onvoldoende bezetting heeft. Dit betekent dat het 

bestuur uiterlijk medio april 2021 een besluit moet nemen over het continueren van deze 

lesvorm in het seizoen 2021/2022. 

 

Bij aanvang van de periode van dit beleidsplan was het voor de lesvorm Ladies fit onduidelijk 

of de huidige trainer in de gelegenheid is om deze lesvorm ook in het nieuwe seizoen te 

geven. In oktober 2020 is er een vervangende trainer gevonden. Deze trainster heeft per 

direct de lesvorm overgenomen.  

 

Focus op gebalanceerde aanbod van lessen 

- Op basis van signalen van de leden en informatie van de KNGU kan het aanbod van de 

soort lessen worden uitgebreid. Met ingang van seizoen 2020/2021 is de les Meso Teamgym 

toegevoegd. 

- Al enkele seizoenen wordt onderzocht of er een les Freerunnen toegevoegd kan worden. In 

de periode van dit beleidsplan blijft dit een mogelijkheid. Hierbij moet wel rekening 

gehouden worden met het feit dat in de gemeente Tilburg er inmiddels andere aanbieders 

zijn van deze les. 

- Het bestuur neemt in de periode van dit beleidsplan een besluit over het aanbieden van 

volleybal onder de vlag van G.V. DOS. Volleybal past in de basis niet bij een 

gymnastiekvereniging. Vanuit historische ontwikkelingen is dit toch als zodanig ingevuld.    

 

 

 



3.3 Samenwerkingsverbanden 
G.V. DOS staat open voor het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met andere 

(professionele) organisaties, met zo veel mogelijk behoud van eigen identiteit.  

 

G.V. DOS heeft aandacht voor het niveau van de leden. Om leden (meisjes en jongens) uit te 

dagen op hun eigen niveau, is het in de toekomst mogelijk om een samenwerking aan te 

gaan met een andere (regionale) vereniging. De voorbije periode is dit voor de selectie voor 

de Micro Teamgym aangeboden. De komende periode moet dit ook ontwikkeld worden voor 

selectie Turnen. Zeker wanneer het turnen voor jongens vanaf 6 jaar uit het lesaanbod 

wordt gehaald. 

G.V. DOS staat open voor het organiseren van een (club) kampioenschap samen met een 

andere vereniging uit de regio. Deze optie biedt leden de gelegenheid om uitgedaagd te 

worden door leden van andere verenigingen.  

 

3.4 Accommodatie 
De thuisbasis van G.V. DOS is sportzaal de Schelf. Hier traint de selectie van G.V. DOS en daar 
wil G.V. DOS blijven trainen. In deze sportzaal bevindt zich een groot aantal materialen die 
voor alle huurders van de sportzaal beschikbaar zijn. G.V. DOS heeft daarnaast een groot 
aantal toestellen in eigen beheer waarvoor periodiek een verplichte onderhoudsbeurt op 
plaats vindt.  
 
Voor de clubkampioenschappen maakt G.V. DOS gebruik van sportzaal de Roomley. Ook 
deze sportzaal bevindt zich in Udenhout.  
 
Sportzaal de Roomley is in 2020 volledig verbouwd en gemoderniseerd. In tegenstelling tot 
sportzaal de Schelf beschikt de Roomley over een horeca gedeelte. Dit horeca gedeelte kan 
in de toekomst actiever worden gebruikt. Niet voor het aanbieden van sportactiviteiten, 
maar voor het invullen van activiteiten om de G.V. DOS community te vormen. De 
ontwikkelingen van deze activiteiten is alleen mogelijk wanneer trainers, ondersteund door 
groepsouders of een nog te ontwikkelen commissie, tijd investeren in deze beweging. 

  



Hoofdstuk 4. Veilig Sporten bij G.V. DOS        

Aanleiding om dit artikel op te nemen in het huidige beleidsplan is het feit dat wij onze 
professionaliteit als vereniging verder willen doorvoeren. Dit betekent dat de vereniging van 
alle leden van de Technische Commissie een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vraagt.  
 
Daarnaast zijn er gedragsregels vastgesteld binnen G.V. DOS. 
 
Uiteraard moet er ook een mogelijkheid zijn om vragen, opmerkingen en/of klachten van 
onze leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, leiding en vrijwilligers te kunnen 
beantwoorden. 
Om dit alles tot stand te brengen hebben wij met een werkgroep e.e.a. in kaart gebracht. 

 
4.1 Veilig Sporten 

Leden, de Technische Commissie en vrijwilligers moeten zich veilig kunnen voelen bij G.V. 

DOS. Dat betekent dat de gebouwen en de omgeving goede verlichting hebben en daarnaast 

dat de leden zich zo veilig mogelijk voelen in de lessen of bij evenementen.  

 

4.2 Gedragsregels 
▪ Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee 

binnen de sportvereniging; 
▪ Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft; 
▪ Ik val de ander niet lastig; 
▪ Ik bezorg de ander geen schade; 
▪ Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie; 
▪ Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen; 
▪ Ik sluit niemand buiten; 
▪ Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen; 
▪ Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet; 
▪ Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht; 
▪ Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 

persoonlijke leven of uiterlijk; 
▪ Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet 

helpt vraag ik een ander om hulp; 
▪ Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar 

niet aan houdt erop aan en meld dit zondig bij het bestuur. 

 

 

  



4.3 Stappenplan ongewenst gedrag/ pesten binnen G.V. DOS 
Intern stappenplan 

1. Constatering van het probleem bij ruzie, pesten of slaan; 
2. Time out en tijdelijk plaatsnemen op de bank van beide partijen; 
3. Leiding gaat gesprek aan met de één en de andere partij; 
4. Leiding gaat met beide partijen zitten en laat de leden zelf een oplossing bedenken waar ze 

zich vervolgens aan moeten houden. 
Indien het probleem niet direct wordt geconstateerd maar wel bij G.V. DOS heeft 
plaatsgevonden en is teruggekoppeld via bijvoorbeeld ouders, dan de volgende les een 
gesprek aangaan en met vooral de nadruk: “kom de volgende keer direct naar de leiding of 
als dat te spannend is kom samen met iemand anders naar de leiding”. 

Indien bovenstaande geen gewenst resultaat heeft bereikt en de leiding zelf geen 
oplossingen meer weet, vraagt de leiding toestemming aan de vertrouwenspersoon binnen 
G.V. DOS en het bestuur om het vervolg stappenplan goed te keuren. Daarbij wordt kort 
door de leiding de gebeurtenis beschreven en welke stappen er al zijn ondernomen om het 
op te lossen. 

▪ Vervolg stappenplan en deze stappen worden dan aan lid meegedeeld: 
1. De leiding praat met het kind over de gevolgen van zijn/haar gedrag; 
2. Gesprek met ouder + kind + leiding; 
3. Gesprek met ouder + kind + leiding + vertrouwenspersoon G.V. DOS; 
4. Schorsing voor bepaalde tijd. 

 

4.4 Vertrouwenspersoon G.V. DOS 
Indien ouders van jeugdleden of leden vragen, opmerkingen en/of klachten hebben, dan 
kunnen zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon van G.V. DOS. Deze persoon is eerste 
opvang/aanspreekpunt voor leden en per mail te bereiken. De contactgegevens zijn 
vastgelegd op de website. 
 

4.5 Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de KNGU 
Het is voor ieder afzonderlijk mogelijk om zich te wenden tot de VCP van de KNGU. Deze VCP 
is de contactfunctionaris binnen de KNGU (de sportbond waarbij G.V. DOS is aangesloten). 
Taken van de VCP zijn: 

▪ Tweede opvang/aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met Seksuele Intimidatie of 
ander ongewenst gedrag en daarover iemand willen spreken; 

▪ Doorverwijzen indien noodzakelijk; 
▪ Preventieactiviteiten. 

De VCP mag geen lid zijn van het bestuur van G.V. DOS. De VCP is te bereiken door contact 
op te nemen met de KNGU. 

  



Hoofdstuk 5. Privacy beleid G.V. DOS 

5.1 Privacy statement 
G.V. DOS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit statement 
willen wij informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Wij zullen ons aan de wet houden en in de praktijk houdt dit het 
volgende in: 

▪ Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. 

▪ Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

▪ Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. 

▪ Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft. Denk aan het gebruik van 
gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij maken back-ups van uw 
persoonsgegevens. 

▪ Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

▪ Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en willen u hier op 
wijzen en deze respecteren. 
 
Uw persoonsgegevens van het inschrijfformulier worden verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden: 

▪ Inschrijven van leden 
▪ Versturen van mails, nieuwsbrieven en uitnodigingen 
▪ Inning van de contributie 
▪ Inschrijven van leden ten behoeve van wedstrijden 
▪ Verzorgen van (financiële) administratie 

 

5.2 Verstrekking aan derden 
▪ Wij geven nooit uw persoonsgegevens door aan partijen waarmee wij geen overeenkomst 

hebben afgesloten. 
▪ Wij kunnen wel uw persoonsgegevens doorgeven aan derden zonder overeenkomst als dit 

wettelijk verplicht is zoals politie. 
▪ Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

 

5.3 Bewaartermijn 
▪ Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 



 

5.4 Links naar en van andere websites 
▪ Onze website biedt links naar externe websites en aanbieders. 
▪ Het auteursrecht van de website en alle informatie binnen deze website berust bij G.V. DOS. 
▪ Het is dan ook niet toegestaan om de website en onderdelen daarvan elektronisch of 

anderszins te kopiëren, openbaar te maken en of wijzigingen in de website aan te brengen 
zonder voorafgaande toestemming van G.V. DOS. 

 

5.5 Rechten omtrent je gegevens 
▪ U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u 

hebben. 
▪ G.V. DOS kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 

voornoemde verzoeken. 
 
 
  



Hoofdstuk 6. Verwerkingsregister 

Doel Beheerder Betrokkenen Persoonsgegevens 

Inschrijving nieuw 
lid 

Ledenadministratie Nieuwe leden Zie inschrijfformulier 

Inning contributie Penningmeester Leden Zie inschrijfformulier 

Betaling 
vergoedingen 

Penningmeester Trainers 
Assistent- of 
hulptrainers 

Zie inschrijfformulier 

Beeldmateriaal op: 
- Website 
- Facebook 
- Instagram 

Moderator Social 
Media 

Leden 
Trainers 
Vrijwilligers 
Bestuur  

Zie inschrijfformulier 

Bestuurs- en 
vrijwilligerstaken 

Ledenadministratie Vrijwilligers 
Bestuur 

Zie inschrijfformulier 

 


