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1  Veenendaalse Mixed Hockey Club
VMHC Spitsbergen is opgericht op 13 november 1982 en telt inmiddels bijna 800 leden. De vereniging heeft als 

doel iedereen op een leuke, veilige en verantwoorde wijze deel te laten nemen aan diverse hockeyactiviteiten. 

Denk hierbij aan de activiteiten op de velden zoals de trainingen en (competitie-) wedstrijden, maar ook aan 

de activiteiten buiten het veld, het sociale clubleven. Voor de gezelligheid en de sportieve prestaties van de 

club is Spitsbergen voor het grootste gedeelte afhankelijk van de inzet van haar leden maar vooral ook van de 

ouders van haar Jongste Jeugd en Junioren. Daarom verwacht het bestuur van VMHC Spitsbergen van iedereen 

betrokkenheid bij het wel en wee van de club en alle mogelijke medewerking wanneer die waar dan ook wordt 

gevraagd. De vereniging? Dat zijn wij samen!

Binnen de club worden hockeyactiviteiten georganiseerd voor iedere leeftijd en op elk niveau:

2  Clubwaarden 
Om ons clubkarakter te bewaken zijn gedragsregels opgesteld die samen een gedragscode vormen. De 

gedragscode geldt voor iedereen: voor spelers, trainers en coaches, voor ouders en andere toeschouwers, voor 

coördinatoren en voor alle andere vrijwilligers die bij VMHC Spitsbergen een rol vervullen. Neem de tijd om de 

vier onderstaande clubwaarden uit de gedragscode te lezen, hou deze in het achterhoofd en schroom niet om 

anderen er op te wijzen. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis voelt. 

2.1 Respect voor elkaar 
De boodschap is niet zo ingewikkeld. Iedereen weet wel hoe hij of zij zich in het dagelijks leven hoort te 

gedragen. Op het werk, op school, in het openbaar en thuis. We doen het niet altijd, maar we kennen de regels 

van het spel. Op de club werkt het niet anders. Dus: ieder clublid of bezoeker gedraagt zich fatsoenlijk in het 

veld, langs de lijn, in het clubhuis en bij de clubs waar hij/zij te gast is. Afspraken kom je op tijd na, tijdens 

wedstrijden, op de training, als je moet fluiten en anderszins. Schelden, vloeken, pesten, intimideren of ander 

grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. 

2.2 Respect voor ieders taak en functie 
Niemand heeft altijd gelijk en je kunt over alles discussiëren. Maar ten behoeve van een werkbare situatie 

houden we ons aan de regels en leggen we ons neer bij beslissingen die genomen worden door mensen die 

het op dat moment voor het zeggen hebben. Bedenk dat de meesten binnen de club onbetaald en in hun vrije 

tijd hun taken vervullen. Bij werkelijke dwalingen of ernstig onrecht kun je hier altijd achteraf via de daartoe 

geëigende wegen op terugkomen. 

CATEGORIE VOOR WIE?

Funkey voor de allerkleinsten, leeftijd 5-6 jaar;

Jongste Jeugd 7-10 jaar;

Junioren 11-18 jaar;

Senioren 19 jaar en ouder;

Trimhockey dames/heren die geen wedstrijd willen spelen, maar wel gezellig willen hockeyen/trainen;

G-hockey hockey voor 8-88 jarigen met een verstandelijke beperking;

Zaalhockey zaalhockey;

Mixedhockey mixteam dames en heren die af en toe een wedstrijd willen spelen
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Dus:

•	 	In de wedstrijd heeft de scheidsrechter het voor het zeggen. De teamspelers respecteren zijn/haar beslissing 

en ook de supporters onthouden zich van commentaar!

•	 	Tijdens de wedstrijd beslist de coach over de spelstrategie. De teamspelers volgen de aanwijzingen van de 

coach op;

•	 	Tijdens de training bepaalt de trainer welke oefeningen er worden gedaan en is altijd bereid uit te leggen 

waarvoor deze oefeningen dienen;

•	 	Het bestuur bepaalt de regels van de club. Organisatie en procedures vallen onder haar verantwoordelijkheid 

(eventueel gedelegeerd aan commissies en/of coördinatoren). 

2.3 Zorg voor je omgeving 
Het clubhuis en de velden staan ons ter beschikking. Laten we er samen goed voor zorgen. Een opgeruimde 

omgeving zorgt voor een opgeruimde sfeer! Dus:

•	 	Ga zorgvuldig en netjes om met spullen van de club en van anderen; breng terug wat je leent en meld als er 

iets kapot is;

•	 	Ruim overal je eigen afval op, vraag anderen dat ook te doen en wees niet bang om een keer extra te lopen; 

•	 	Achtergelaten eigendommen? Breng ze naar de barcoach of leg het in de gevonden voorwerpenbak in de hal 

van het clubhuis;

•	 	Auto’s en fietsen? Gebruik het terrein met beleid en parkeer op de daartoe bestemde plekken.

•	 	Houd je hond aan de lijn. Ruim zelf eventuele uitwerpselen op en zorg dat je hond niemand tot last is. 

Honden mogen niet in het clubhuis. 

2.4 Veiligheid voorop 
We respecteren elkaars lichamelijke en geestelijke integriteit. Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele 

toenadering die als ongewenst of gedwongen wordt ervaren wordt gezien als een strafbaar feit. Wij hebben 

een vertrouwenscontactpersoon binnen de club. Op de website is uitgebreide info over de rol van de 

vertrouwenscontactpersoon te vinden.

3  Clubtenue 
Het clubtenue bestaat uit een geel shirt, een marineblauwe broek/rokje en marineblauwe kousen (voorzien 

van het clublogo) met bovenaan een gele baan. Op het veld wordt gespeeld op hockeyschoenen of 

kunstgrasschoenen. Een beschermende uitrusting voor spelers is ten zeerste aan te raden. Hieronder verstaan 

wij scheenbeschermers (verplicht), en sportbril voor brildragers en gebitsbescherming (verplicht). Vraag bij 

de tandarts naar de beste oplossing. Jaarlijks is er ook gelegenheid om op de club tegen een gereduceerd 

tarief door een professional een bitje te laten aanmeten. Voor de aanschaf van het clubtenue kun je terecht bij 

Davelaar Sport. Tevens ontvang je van hen een ledenpas, waarmee je recht hebt op 10% korting op de meeste 

sportartikelen die bij hen verkrijgbaar zijn. 

  

Passage 47-49, 3901 AZ Veenendaal, T 0318-479050

Voor kinderen die net lid zijn en eerst willen 

proberen of ze hockey wel een leuke sport 

vinden, zijn er leensticks in het clubhuis 

beschikbaar. Overweeg je de aanschaf van 

een stick, laat je dan goed informeren over 

welke stick voor jou geschikt is. 
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4  Contributie 
De hoogte van de te betalen contributie is afhankelijk van leeftijd. Peildatum hiervoor is 1 oktober. Er wordt bij 

aanmelding een eenmalig entreegeld in rekening gebracht van € 30,- euro. 

Toeslagen
Toeslag op standaardcontributie voor prestatieteams bedraagt € 60,-

Contributie zaalhockey junioren en senioren (apart gefactureerd) bedraagt € 70,-.

4.1 Familiekorting
Er geldt een familiekorting (meerdere leden op hetzelfde adres) van 25% voor ieder lid vanaf het 3e lid.  

De korting wordt in mindering gebracht op de contributie van de jongste leden van het gezin.

4.2 Betaling
De betaling van de verschuldigde contributie vindt plaats door middel van automatisch incasso. Dit kan in één 

termijn (oktober) of in drie termijnen (oktober – december- februari).

4.3 Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan het hele jaar door worden opgezegd, echter uiterlijk vóór 1 april van het lopende seizoen. 

Zeg je ná 1 april op, dan blijft de contributieverplichting voor het gehele volgende seizoen bestaan. Is het 

seizoen gestart en zeg je vóór 1 april op dan is teruggave van contributie helaas niet mogelijk.

De datum van 1 april is vastgesteld omdat begin juni de nieuwe teams voor het volgende seizoen ingeschreven 

moeten staan bij de KNHB. In de april en mei, twee maanden met veel feestdagen, moeten dus alle nieuwe 

teams samengesteld / geselecteerd worden. Deze tijd is hard nodig!

Opzeggen kan alleen schriftelijk door een brief te sturen naar: VMHC Spitsbergen, t.a.v. ledenadministratie, 

Postbus 184, 3900 AD Veenendaal. Of digitaal per mail naar ledenadministratie@spitsweb.nl.

Contributie (in €) seizoen 2015-2016

Lid worden tussen 1 juli - 30 nov 1 dec - 31 jan 1 feb - 31 mrt 1 apr - 30 juni

contributie contributie contributie contributie

Funkey (4-5 jr)* 110 77 55 22

Froggies (6 jr) 160 112 80 32

G hockey 160 112 80 32

Trainingslid 169 118 85 34

Junior F (7 jr) 183 128 92 37

Junior E (8-9 jr) 220 154 110 44

Junior A-D (10-18 jr) 226 158 113 45

Veteranen 250 175 125 50

Seniorlid (19 jr >) 280 196 140 56
 

* Optioneel Funkey Strippenkaart: 10 keer kost 35 euro, 5 keer kost 25 euro

Contributie (in €) seizoen 2015-2016

Lid worden tussen 1 juli - 30 nov 1 dec - 31 jan 1 feb - 31 mrt 1 apr - 30 juni

contributie contributie contributie contributie

Funkey (4-5 jr)* 110 33 77 55

Froggies (6 jr) 160 48 112 80

G hockey 160 48 112 80

Trainingslid 169 51 118 85

Junior F (7 jr) 183 55 128 92

Junior E (8-9 jr) 220 66 154 110

Junior A-D (10-18 jr) 226 68 158 113

Veteranen 250 75 175 125

Seniorlid (19 ouder) 280 84 196 140
 

* Optioneel Funkey Strippenkaart: 10 keer kost 35 euro, 5 keer kost 25 euro
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5  Teamindeling 
5.1 Instroom
Nieuwe leden die zich aanmelden om bij VMHC Spitsbergen te komen hockeyen, worden, afhankelijk van 

leeftijd en spelerscategorie eerst ingedeeld in een instroomgroep, waar zij de basistechnieken en -regels van 

het hockeyspel leren om vooral veilig te kunnen gaan deelnemen aan wedstrijden. Daarna  wordt de speler/

speelster ingedeeld in een bestaand of nieuw team. Dit zal in de meeste gevallen na de zomer-, herfst- of 

kerstvakantie plaats vinden.

5.2 Prestatieteams
De prestatieteams(1e teams) binnen de Jongste Jeugd, Junioren en Senioren worden door de Technische 

Commissie vóór aanvang van de competitie geselecteerd en ingedeeld via selectietrainingen.

5.3 Breedtesport
Voor de indeling van de niet-prestatie teams is de Jongste Jeugd-, Junioren- en Seniorencommissie 

verantwoordelijk. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met persoonlijke voorkeur 

voor vrienden en vriendinnen, maar dit is niet altijd mogelijk of vanzelfsprekend. Omwille van de team 

samenstelling, leeftijd, niveau en belang van de club, kan een lid ingedeeld of overgeplaatst worden naar een 

ander team. 

6  Trainingen 
Ieder lid van onze club heeft recht op trainingen. De allerkleinsten (Funkey en Froggies), de recreanten 

(Trimhockeyers) en de G-Hockeyers trainen minimaal één keer in de week. De Jongste Jeugd, Junioren en 

Senioren (m.u.v. Veteranen) die in de reguliere competitie spelen, trainen twee keer per week. De trainingsdag 

en het trainingstijdstip wordt per team aan het begin van het seizoen vastgesteld door de Technische 

Commissie in overleg met de trainer(s) van het team. Het tijdstip wordt tijdig voor aanvang van de eerste 

training in het nieuwe hockeyseizoen via de website bekend gemaakt en zal in principe gedurende het seizoen 

niet gewijzigd worden. Uitzondering hierop zijn de zaaltrainingen in de winter (december tot en met medio 

februari). 

Het meest actuele trainingschema is per leeftijdscategorie terug te vinden op www.spitsweb.nl. Indien je niet 

op een training aanwezig kunt zijn, dan moet je op de trainingsdag vóór 14.00 uur een afmelding sturen naar  

trainingen@spitsweb.nl (Jongste Jeugd) of direct naar je trainer (vanaf D-Junioren) via sms/WhatsApp. 

7  Competitiewedstrijden 
Met uitzondering van de allerkleinsten (Funkey en Froggies), trainingsleden en trimhockeyers, speelt iedereen 

gedurende het seizoen competitiewedstrijden in teamverband op het veld. Jongste Jeugd, Junioren en 

G-Hockeyers spelen op zaterdag hun wedstrijden en Seniorenteams op zondag. Vanaf de D-Junioren wordt in de 

periode december tot en met medio februari in de zaal gespeeld. Hier kun je je apart voor inschrijven. 

De competitie wordt ingedeeld door de KNHB aan de hand van de jaarlijkse inschrijvingen van alle hockeyclubs 

die bij deze bond zijn aangesloten. VMHC Spitsbergen is ingedeeld in de KNHB-regio Midden Nederland. Het 

wedstrijdschema wordt via de website www.spitsweb.nl bekend gemaakt. Ieder lid is verplicht aanwezig te 

zijn bij elke wedstrijd van zijn of haar team. Afmeldingen voor een wedstrijd dienen 3 dagen vóór de wedstrijd 

telefonisch bij de manager of trainer/coach van het team te gebeuren, tenzij er zich een situatie van overmacht 

(bv ziekte) voor doet. Denk eraan dat hockey een teamsport is, je hebt elkaar iedere wedstrijd nodig! 

Ieder lid of ouder van de G-Hockeyers, Jongste Jeugd- en Juniorleden is verplicht in voorkomende gevallen 

meerdere keren te rijden bij uitwedstrijden. Het rijschema wordt per periode door de coaches vooraf bekend 

gemaakt, zodat iedereen tijdig kan zien wie, wanneer moet rijden. 



7

8  Vrijwilligers 
Binnen onze club is een groot aantal vrijwilligers actief. Zonder hen kan de club eenvoudig weg niet draaien. Het 

meest actuele overzicht van alle functies die door vrijwilligers worden ingevuld is te vinden op Spitsweb zoals 

bestuur, ledenadministratie, barcommissie, Jongste Jeugd-, Junioren-, en Seniorencommissie, G-hockey, Team 

Communicatie en Team Sponsoring. Daarnaast is er een groot aantal vrijwilligers actief binnen de verschillende 

hockeyteams als coach en/of teammanager. Alle mailadressen tref je ook aan op www.spitsweb.nl .

8.1 Bardienst 
Ouders van Jongste Jeugd- en Juniorleden zijn per tourbeurt per kind (max. 2 keer per jaar) verplicht om op 

zaterdag enkele uren bardienst te draaien. Het schema wordt bekend gemaakt op de website en tevens ontvang 

je als ouder een mail vanuit de barcommissie over wanneer en hoe laat je wordt verwacht in het clubhuis. 

Voor de begeleiding van de bardiensten op zaterdagochtend zijn barcoaches aanwezig, die uitleg kunnen geven 

bij de diverse werkzaamheden die achter de bar moeten plaatsvinden. Het is mogelijk om de verplichting 

om bardiensten te draaien af te kopen voor een bedrag van € 40,00 per kind per jaar. Ouders die andere 

vrijwilligerstaken op zich hebben genomen (bv coach van een team, commissielid etc.) worden vrijgesteld van 

bardiensten. Per hockeyteam worden er maximaal 2 coaches en/of teammanagers vrijgesteld van bardienst.

8.2 Activiteiten voor & door leden 
Naast het spelen van competitiewedstrijden kunnen er allerlei andere activiteiten voor en door de leden worden 

georganiseerd. Zo zijn er diverse commissies die evenementen en activiteiten organiseren, denk bijvoorbeeld 

aan het bezoek van Sinterklaas aan de hockeyclub, een leuke filmavond en swingende disco. 

Verder zijn diverse ouders actief betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse Familiehockeytoernooi en de 

zaalhockeycompetitie in de wintermaanden. Ook worden ‘clinics’ georganiseerd voor de eigen leden en voor de 

werving van nieuwe leden.

Naast de gewone competitie zijn er zeker ook mogelijkheden voor coaches om een oefenwedstrijd tegen andere 

clubs te organiseren en om bijvoorbeeld met een team deel te nemen aan een toernooi bij andere clubs. 

Nieuwe initiatieven en evenementen die vanuit de hockeyclub georganiseerd worden, dienen eerst altijd de 

goedkeuring van het Bestuur te hebben. 

8.3 Ook vrijwilliger worden?
Trainen, coachen, fluiten, koffie schenken in het clubhuis, besturen. Zomaar een greep uit de vele taken die 

door vrijwilligers (moeten) worden gedaan. Zonder vrijwilligers geen club! En vele handen maken licht werk. Op 

het inschrijvingsformulier heb je moeten aangeven in welke rol jij, als ouder mogelijk kunt bijdragen aan het 

reilen en zeilen van de club. Op korte of wat langere termijn kan er dus een beroep op je worden gedaan. Wil je 

dit niet afwachten en direct bijdragen, dan kun je natuurlijk ook altijd één van de bestuurs- of commissieleden 

aanspreken of mailen.  Bovendien 

kun je reageren op concrete 

vacatures op de website onder De 

Club –Vrijwilligers/Vacatures.
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9  Algemene Ledenvergadering 
Twee keer per jaar wordt er door het Bestuur een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Meestal vindt deze 

plaats in de periode oktober/november en in april/mei in het clubhuis. De datum, het tijdstip en de agenda van 

de ALV worden via de website en een persoonlijke mail aan alle leden bekend gemaakt. 

Verslagen van vorige ALV’s en de agenda (uiterlijk twee weken voor de ALV) voor de eerstvolgende vergadering 

worden gepubliceerd op de website. Punten voor de agenda kunnen tot een week voor de Algemene 

Ledenvergadering per mail worden doorgegeven aan de secretaris via secretaris@spitsweb.nl.

10  Spitsweb en SpitsApp - Altijd op de hoogte! 
VMHC Spitsbergen heeft een eigen website (www.spitsweb.nl) en club App waar veel informatie over de teams 

en de laatste nieuwtjes te vinden is. Als je slim bent zet je de site bij je favorieten en download je via de 

Appstore de App op je mobiel om overal over de juiste info te kunnen beschikken. 

Als je lid bent krijg je ook periodiek onze digitale nieuwsbrief toegezonden. Hierin vind je interessante artikelen 

en weetjes over nieuwe ontwikkelingen en gebeurtenissen bij onze club. Heb je zelf iets leuks wat je via de 

website of de Nieuwsbrief aan iedereen wilt laten weten, stuur dan een mail naar: communicatie@spitsweb.nl. 

Op de Homepage van de website kun je onder de diverse tabs alle info vinden die je nodig hebt. Rechts 

bovenaan de Homepage zie je vier verschillende grote felgekleurde buttons. Elke leeftijds/team categorie 

heeft zo een eigen kleur/button. Klik op de button van de categorie waar jij in speelt (Jongste Jeugd, Junioren, 

Senioren of G-Hockey) en ontdek alle informatie: 

•	 	Teams: hier vind je alle teams en de spelers, trainer en coaches die daarbij horen.

•	 	Wedstrijden: hier wordt elke week aangegeven wie, wanneer en waar moet spelen. Ook kun je, in het geval 

van uitwedstrijden, hier de route vinden naar de ‘Uit’-clubs. Elke donderdag is deze pagina bijgewerkt zodat 

je op tijd weet waar je wordt verwacht. Tevens kun je hier de uitslagen van de wedstrijden vinden (met 

uitzondering van de Jongste Jeugd- uitslagen en standen, deze worden door KNHB niet gemeld).

•	 	Trainingen: hier staat vermeld wanneer de verschillende teams trainen.

•	 	Uitslagen: hier tref je de uitslagen van alle gespeelde wedstrijden.

•	 	Agenda: kijk hier voor informatie over welke evenementen, activiteiten en vergaderingen er wanneer 

plaatsvinden binnen de club.

 

De site opent altijd met clubnieuws: de laatste nieuwtjes. Het is dus absoluut de moeite waard om 

regelmatig op de site of de App te kijken. Zo blijf je op een makkelijke en snelle manier op de hoogte van alle 

ontwikkelingen. In de kop zijn  ook een aantal links opgenomen naar FaceBook, Twitter, LinkedIn, Instagram en 

LISA (club informatiesysteem via inlog). 

11  Arbitrage-spelbegeleiding 
De club dient bij alle thuiswedstrijden zelf voor scheidsrechters te zorgen uit haar eigen ledenbestand. Binnen de 

Jongste Jeugd en G-Hockey wordt de spelbegeleiding geregeld door de coaches of spelbegeleiders van een team voor 

met name de thuiswedstrijden. Vanaf de (D-) Junioren regelt de scheidsrechterscommissie binnen de club dit. In voor-

komende gevallen kan er van buitenaf iemand gevraagd worden of stelt de KNHB een Bondsscheidsrechter aan. Een 

scheidsrechter  moet altijd (met uitzondering van Jongste Jeugd) in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. 

11.1 Scheidsrechterscursus 
Van leden uit de A-, B-Junioren en Seniorleden wordt verwacht dat zij deelnemen aan een scheidsrechters-

cursus die door de club wordt georganiseerd. Dit is niet alleen om andere scheidsrechters niet over te belasten, 

maar juist ook om breed binnen de club duidelijkheid over de spelregels te krijgen. Ook ouders of andere 

geïnteresseerden kunnen zich jaarlijks opgeven voor een cursus die via E-learning wordt aangeboden. De 

studiebelasting bedraagt ca. 5 uur in totaal en het schriftelijk examen wordt op de club afgenomen. Een 

scheidsrechterskaart is langdurig geldig. Belangrijke spelregelwijzigingen worden aan het begin van het 

seizoen op de website vermeld onder Hockey-Arbitrage. 
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12  Clubverzekering 
12.1 Ongevallenverzekering
VMHC Spitsbergen heeft ten behoeve van haar leden een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten.

Dit betekent concreet dat eerst de eigen ziekte- of ongevallenverzekering moet worden aangesproken en 

wanneer deze ontoereikend is of niet in dekking voorziet, de collectieve verzekering aangesproken kan worden. 

De verzekering is van kracht bij een ongeval gedurende de aanwezigheid op het hockeyterrein (wedstrijden, 

trainingen, vergaderingen, toernooien, andere activiteiten georganiseerd door de vereniging) en bij het 

rechtstreeks gaan en komen naar/van de plaats waar de hockeyactiviteit plaatsvindt. Schadeformulieren zijn 

verkrijgbaar bij de penningmeester.

Tijdens het vervoer van leden van en naar de plaats waar hockeyactiviteiten plaatsvinden, dient de bestuurder 

er op attent te zijn dat met het betreffende voertuig niet meer personen vervoerd worden dan wettelijk is 

toegestaan. Tevens dienen de veiligheidsgordels altijd door iedereen in de auto gedragen te worden.

 

12.2 Aansprakelijkheidsverzekering
Daarnaast is de aansprakelijkheid verzekerd van:

•	 	Bestuurs- en commissieleden van de vereniging, gedurende de tijd dat zij activiteiten voor de vereniging 

verrichten;

•	 	de leden, begeleiders, coaches en clubscheidsrechters van de vereniging, handelend als zodanig.

Voor vragen over de verzekering en het melden van schade kun je bij de Penningmeester terecht via mail 

penningmeester@spitsweb.nl.

13  Sponsoring 
Als ambitieuze vereniging hebben wij ook verschillende mogelijkheden voor sponsoring. Ondernemers kunnen 

zo niet alleen hun voordeel doen met het bereiken van bijna 800 hockeyende, enthousiaste clubleden, maar 

ook met het bereiken van de ouders van leden, andere familieleden, vrienden, kennissen en supporters 

van bezoekende clubs. Als vereniging kunnen wij het sponsorgeld goed gebruiken bij het organiseren van 

verschillende activiteiten en het betaalbaar houden van de contributie. Stuur voor meer informatie betreffende 

de mogelijkheden een mail sponsoring@spitsweb.nl of kijk op de website onder Sponsoring.

14  Klachten, opmerkingen, ideeën 
Iedereen doet natuurlijk zijn uiterste best binnen de club, maar helaas gaat er ook wel eens wat mis.  

Heb jij dingen waar je mee zit, zowel positief als negatief, meld dit dan bij het bestuur via een mail naar 

secretaris@spitsweb.nl.  

Als het gaat om pesterijen, seksuele intimidatie of andere ernstige gevallen, meld dit dan direct  bij 

vertrouwenscontactpersoon@spitsweb.nl. Het mag duidelijk zijn dat we dit soort gedrag niet binnen onze 

vereniging tolereren! 
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