Omschrijving Vertrouwenscommissie
De commissie bestaat uit 3 personen zowel man(nen) als vrouw(en). De namen
van de leden dienen bekend te zijn bij alle leden. Kenbaar maken in een
nieuwsbrief en/of informatieboekjes welke aan het begin van de competitie
worden verspreid.
Laagdrempelige commissie die aanhoort wat er aan de hand is en daarna de
procedure vaststelt.
De commissie neemt een zekere vorm van geheimhouding in acht, het algemeen
clubbelang kan uitzonderingen rechtvaardigen.
De vertrouwenspersonen hebben vooral te maken met jeugdleden met (voor
hen) grote problemen, problemen waar ze vaak zelf geen uitweg meer in zien,
problemen waar ze liever ook niet over willen praten, soms met oorzaken die
helemaal moeilijk bespreekbaar zijn. Vandaar de naam “vertrouwenspersoon”.
De vertrouwenspersoon voert gesprekken met de leden. Die leden kunnen uit
zichzelf contact opnemen of kunnen worden doorverwezen of “getipt” door b.v.
een trainer, leider of aanvoerder. In de gesprekken probeert de
vertrouwenspersoon erachter te komen wat de aard en de omvang van het
probleem is en wat de (eigenlijke) oorzaken zijn (diagnose). Hij probeert de
betreffende persoon te helpen het probleem in de ware proporties en in de juiste
verbanden te zien (zelfdiagnose).
In principe is de vertrouwenspersoon niet de therapeut, hoewel uit de praktijk
blijkt dat veel van de gesprekken op zich al therapeutisch werken. Bij leden met
daadwerkelijk grote problemen (mishandeling, incest, suïcidale neigingen,
verslaving) zal de vertrouwenspersoon proberen het pad te effenen naar de
specialistische hulp.
Wanneer doorverwijzing overwogen wordt, is er in ieder geval overleg tussen de
vertrouwenspersonen.
De vertrouwenspersonen hebben enkele keren per seizoen onderling overleg en
daarnaast ten allen tijde wanneer dit nodig is. Over het algemeen zullen de
vertrouwenspersonen contact opnemen met de leider en/of trainer zonder in
details te treden. Vaak alleen maar om te laten weten dat ze in gesprek zijn met
een bepaalde persoon.
De commissie beschikt over voorgedrukte formulieren voor vermelding van alle
relevante gegevens.
De commissie legt verschillende procedures vast voor b.v.:
diefstal - pesten - mishandeling - vernielingen
Het bestuur van Natare neemt de uiteindelijke beslissing over te nemen
maatregelen, kleine vergrijpen probeert de commissie zelf op te lossen.
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