
 

 

 

 

 

ZSC Oceanus   Aalsmeer, 17 december 2017 

 

Onderzoeksrapport commissie de Vries over “seksuele intimidatie en misbruik in de sport” 

 

 

Aan alle leden van ZSC Oceanus, 

U ontvangt deze mail als reactie op het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport van de 

Commissie De Vries over “ seksuele intimidatie en misbruik in de sport” waar u vast iets 

over heeft gehoord in de diverse media. 

Naar aanleiding en de bevindingen van dit rapport kunnen wij u melden dat wij als ZSC 

Oceanus al jaren actief bezig zijn met dit onderwerp. Dit uit zich onder andere in: 

• Al onze trainers hebben verplicht een VOG via de vereniging * 

• Er staan meerdere trainers langs de badrand voor de sociale controle. 

• In het huishoudelijk reglement van ZSC Oceanus is reeds enkele jaren geleden als 

bijlage  

de "beroepscode van de KNZB" toegevoegd. 

• We hebben binnen de vereniging een vertrouwens persoon in ons midden, te weten:  

Mvr. Ted Berk, zij is te bereiken op telnr: 06-36334431 of via email: 

tedberk@hotmail.com  

https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/v-o-g 

Uiteraard zijn wij als bestuur van ZSC Oceanus ook geschokt over de uitkomst van het 

rapport. 

In dit licht zullen wij op korte termijn en in goed en duidelijk overleg met onze 

vertrouwenspersoon, 

de reeds eerder getroffen maatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde zaken binnen 

onze vereniging nalopen en waar nodig aanscherpen. 

Mocht u zelf iets zien, horen, of zich geïntimideerd voelen. Is vooral het advies uit het 

rapport om dit direct bij de vertrouwenspersoon te melden, zodat wij de maatregelen 

kunnen nemen die hierbij horen. 

 Mocht u verder nog vragen hebben kunt u terecht bij de voorzitter van de vereniging te 

weten: 

 dhr. K Reijnders, tel 06-51988308 of via email: voorzitter@oceanusaalsmeer.nl  

   

*VOG= Een Verklaring Omtrent Gedrag. Zo'n verklaring wordt door de Dienst Justitie 

uitgegeven.  

Dienst Justitie is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft zich 

toegelegd op het screenen van personen en organisaties. Met zo'n verklaring weet een 

werk- of opdrachtgever dat hij iemand in huis haalt die geen strafbare feiten heeft 

gepleegd in het kader van het werk dat iemand uit gaat voeren. 

Link naar Het huishoudelijk reglement van ZSC Oceanus waarom alles staat opgenomen: 

https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/huishoudelijk-reglement 

Link naar rapport de vries:  

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000040611/rapport_commissie_de_vries_g

epresenteerd/ 
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