
 

1 / 2  

Indien je deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt je dat aangeven bij je profiel in MijnBergvliet. 

 

1  april 2022 

 

Vertrouwenspersoon 

 

In de nieuwsbrief van 2 maart jl. heeft het bestuur 

een toelichting gegeven op het beleid inzake 

grensoverschrijdend gedrag. 

Els van Poppel heeft aangegeven dat zij de rol van 

vertrouwenspersoon op zich wil nemen. Het 

bestuur is van mening dat zij qua persoon en qua 

ervaring op dit gebied haar rol uitstekend kan 

vervullen. 

 

 

Wie is Els van Poppel? 

 

Mijn naam is Els van Poppel, sinds kort aangesteld 

als vertrouwenspersoon voor Golfclub Bergvliet. 

Graag stel ik me aan je voor. 

 

Ik ben 69 jaar en gehuwd met Christ. 

Na de middelbare school heb ik een HBO opleiding 

(NXII) gevolgd, als lerares Huishoudkunde en 

Gezondheidszorg. 

Vrijwel direct na mijn afstuderen ben ik, door 

Christ, die al in Militaire Dienst was, getriggerd om 

ook beroepsmilitair te worden. En met succes, ben 

ik in 1973 aangenomen bij de Koninklijke 

Landmacht.  

Na de Algemene Militaire Opleiding en vervolgens 

de Officiersopleiding, begon mijn militaire 

carrière. De eerste jaren heb ik in logistieke 

functies gewerkt en vanaf 1989, na omscholing tot 

personeelsofficier, heb ik mijn verdere loopbaan 

doorlopen. Binnen het personele functiegebied 

heb ik meerdere functies gedaan, o.a. werving en 

selectie, functietoewijzing, rechtspositie, 

personeelszorg, individuele bemiddeling en 

vertrouwenspersoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door deze laatste baan heb ik, na de oproep in de 

nieuwsbrief van de golfclub, bij het bestuur 

kenbaar gemaakt en aangegeven dat ik bereid ben 

de rol van vertrouwenspersoon op me te nemen. 

Ik heb 4½ jaar ervaring als vertrouwenspersoon bij 

de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, een 

onafhankelijke organisatie, waar zowel burger- als 

militair personeel van alle krijgsmachtdelen 

terecht kan met klachten. Dit instituut is te 

vergelijken met de ombudsman. 

 

Mijn functie als vertrouwenspersoon, was voor 

alle minderheden, zowel vrouwen, allochtonen, 

als homoseksuele mannen en vrouwen. (de 

afkorting LHBTI’s was toen nog niet gebruikelijk).  

Op mijn 55e ben ik met “Functioneel 

Leeftijdsontslag” gegaan, zoals dat bij Defensie 

wordt genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.landgoedbergvliet.nl/files/upload/1173/2022-03-02-nieuwsbrief.pdf
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Toelichting op mijn rol van 

vertrouwenspersoon 

 

Golfclub Bergvliet staat voor een veilige, prettige 

sportomgeving. Daarom is het belangrijk, 

essentieel zelfs, dat leden van de golfclub bij een 

vertrouwenspersoon terecht kunnen, als er sprake 

is van ongewenste omgangsvormen.  

De beleving kan per persoon anders zijn. Wat voor 

de een nog net kan, ervaart een ander als 

onprettig, of ontoelaatbaar. 

Het hoeft zeker niet altijd seksueel getint te zijn, 

ook plagen, ongepaste grapjes of intimideren 

vallen onder ongewenst gedrag. 

Degene in een ongemakkelijke, onzekere of 

vervelende situatie, bepaalt zelf wat ongewenst is 

en ook wat de vervolgstappen zijn. 

 

Mijn rol als vertrouwenspersoon is het bieden van 

een luisterend oor, meedenken en adviseren om 

de ontstane situatie in het juiste perspectief te 

plaatsen. Vervolgens bekijken we welke hulp 

en/of advies wenselijk is voor begeleiding naar de 

juiste instantie.  

Als vertrouwenspersoon ben ik intermediair 

tussen het betreffende lid en de NGF. 

 

Je kunt ook contact met mij opnemen voor advies, 

hoe te reageren op een persoon die toenadering 

zoekt en je door het gedrag onzeker, onprettig of 

ongemakkelijk voelt. Dit kan erger voorkomen. 

 

Wellicht ten overvloede, wil ik benadrukken dat ik 

een geheimhoudingsplicht heb en alle klachten en 

gesprekken strikt vertrouwelijk plaatsvinden. 

 

Ik ben bereikbaar per e-mail: 

evanpoppelboeren@gmail.com  

Of via Whatsapp dan wel telefonisch:  

06-53602694 

 


