
Veiligheid		
Vertrouwenscontact	persoon:	
	
Beste Arnhem Eagles leden,  

Mijn naam is Suzanne van Rijk en ik ben door het bestuur van de Arnhem Eagles aangesteld als 
vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging. Daarom wil ik me graag aan u voorstellen. 

Ik ben nu 44 jaar en in het dagelijks leven ben ik werkzaam als psycholoog. Ik heb derhalve veel 
ervaring met mensen met problemen of in ingewikkelde situaties en ben op dat gebied wel wat 
gewend. 

Mocht jij ergens mee zitten waarover je liever (nog) niet met je trainer, coach of ouders praat, kun je 
contact opnemen met mij. We kunnen dan een afspraak maken en samen bespreken wat een 
mogelijke oplossing voor je probleem zou kunnen zijn en wie we voor die oplossing nodig hebben. 
Uiteraard wordt bij niemand bekend dat wij contact hebben en waarover, tenzij jij dat zelf wilt. Mocht 
ik over een situatie willen overleggen met het bestuur, zal ik dat altijd zonder de naam van de 
betreffende personen te gebruiken, doen. 

Wat kun je van een vertrouwenscontactpersoon verwachten? 
 

• Luistert naar je verhaal	
• Biedt de eerste ondersteuning	
• Maakt een inschatting van de ernst van de situatie samen met jou.	
• Geeft advies over de te nemen stappen	
• Begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing	
• Ondersteunt, indien gewenst, indien het een strafbaar feit betreft ( aanranding, 

verkrachting, mishandeling) bij het doen van aangifte bij de politie. 	
 

De vertrouwenscontactpersoon handelt alleen en alleen op jouw verzoek of bij jongere 
kinderen op verzoek van de ouders. Voor alle stappen die de vertrouwenscontactpersoon 
onderneemt is jouw toestemming vereist. De vertrouwenscontactpersoon waarborgt altijd de 
vertrouwelijkheid en is verplicht tot geheimhouding, mits de in de bijlage genoemde punten 
van toepassing zijn. 
 

Voor	vragen	of	overleg	ben	ik	bereikbaar	via:		
E-mail: vertrouwenscontactpersoonae@gmail.com 	
Dit mail adres gaat beslist niet naar het bestuur van Arnhem Eagles.  
Dit wordt alleen gelezen door Suzanne van Rijk. 
 

Met vriendelijke groet, 

Suzanne	van	Rijk	


