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

 

28-11-2019 
In deze nieuwsbrief informatie over de VOG 
bestemd voor: 

• Alle leden (ter informatie). 

• Vrijwilligers in kwestie; de jeugdcoaches. 
 
 

 Verklaring Omtrent gedrag   
 
Gratis VOG voor specifieke vrijwilligers  
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een 
verklaring waaruit blijkt dat iemand geen 
strafblad heeft, of dat het strafblad geen bezwaar 
vormt voor het uitoefenen van een bepaalde taak 
of functie in de samenleving. Steeds vaker 
verlangen sportclubs van hun vrijwilligers zo’n 
VOG. Zeker als het vrijwilligers betreft die veel 
met kwetsbare leden zoals jeugdleden werken. 
(https://www.gratisvog.nl/voorwaarden/afhanke
lijkheid ). 
 
Kosten VOG 
Daar zijn voor de aanvrager kosten aan 
verbonden (tussen de € 30 en € 40). De regering 
heeft vorig jaar ingevoerd dat zo’n digitaal 
aangevraagde VOG gratis moet kunnen zijn voor 
vrijwilligers van sportclubs. Mits de sportclub 
aantoonbaar aan basisvoorwaarden voldoet (zie: 
https://www.gratisvog.nl/voorwaarden ). 
 
Jeugdcoaches 
Golfclub Bergvliet heeft bij Justis (onderdeel 
ministerie van Justitie en Veiligheid) goedkeuring 
gevraagd en verkregen voor het klaarzetten van 
een gratis VOG voor de geselecteerde 
vrijwilligers, bij Golfclub Bergvliet zijn dat de 
jeugdcoaches. Zodra Golfclub Bergvliet die 
aanvragen heeft klaargezet krijgen de vrijwilligers 
een e-mail om de aanvraag definitief af te ronden 
met hun eigen DigiD.  

 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek door Justis 
Als de vrijwilliger de aanvraag digitaal heeft 
afgerond, neemt Justis binnen acht weken een 
beslissing. In de praktijk krijgt de vrijwilliger zijn 
VOG meestal binnen twee tot vier weken. Als uit 
onderzoek van Justis blijkt dat de vrijwilliger in 
aanraking is geweest met Justitie, gaan ze na of 
dit relevant is voor het doel waarvoor de 
verklaring is aangevraagd. 
 
VOG op schrift per post 
Als dat geen beletsel oplevert is de aanvraag 
afgerond. Dan ontvangt de vrijwilliger de VOG via 
de reguliere post op zijn/haar huisadres. De 
vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij 
in het verleden niet iets heeft gedaan dat het 
vrijwilligerswerk in de weg staat. Mocht de 
vrijwilliger geen VOG krijgen dan wordt Golfclub 
Bergvliet door Justis niet geïnformeerd over de 
reden.  
 
Afhandeling ontvangen VOG 
De vrijwilliger dient de ontvangen VOG in een 
gesloten envelop met daarop vermeld “t.a.v. 
Voorzitter Bestuur Wil Huijben”, bij de receptie 
van de Golfbaan in te leveren. Zoals toegelicht 
zijn aan de VOG voor de vrijwilliger geen kosten 
verbonden. Op deze wijze worden alle regels op 
het gebied van privacy en persoonsregistratie in 
acht genomen.  
 
Meer info 
De VOG regeling valt onder de verantwoor-
delijkheid van het Bestuur van Golfclub Bergvliet. 
Meer informatie kan worden verkregen bij 
Walther van Gool (Voorzitter van de Jeugd-
commissie). 
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